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RESUMO 

 
Objetivo: Apesar da importância da função do átrio esquerdo (AE) para o 

desempenho cardíaco em pacientes com insuficiência cardíaca (IC), a relação 

entre a função do AE e o prognóstico na IC é pouco estudada. Este estudo visa 

avaliar a correlação entre a função do AE e o prognóstico na IC.                                               

Método: A ocorrência de óbitos por todas as causas foi avaliada de forma 

retrospectiva em 36 pacientes com IC com fração de ejeção reduzida que 

tiveram ecocardiogramas obtidos antes e após otimização terapêutica no 

período entre março de 2006 a setembro de 2007. Os parâmetros de função de 

AE analisados incluíram variáveis derivadas do fluxo mitral, do Doppler tecidual 

e de medidas volumétricas do AE ao ecocardiograma bidimensional.                                                                                      

Resultados: As variáveis que melhor se correlacionaram com a ocorrência de 

eventos foram os volumes do AE e a velocidade do deslocamento miocárdico 

do anel mitral durante a contração atrial (A’) tanto no ecocardiograma pré 

quanto pós-otimização.  Em especial, o A’ no ecocardiograma pós-otimização 

apresentou a melhor acurácia na análise por curva ROC com valor de corte 

ótimo de 6 cm/s (sensibilidade: 92%, especificidade: 87%; p=0,0001). Além 

disso, a comparação entre curvas ROC demonstrou tendência de melhor 

acurácia para predição de eventos do A’ do que do volume máximo do AE.       

Conclusão: A função do AE, em especial a determinada no ecocardiograma 

pós-otimização terapêutica, se correlaciona com a ocorrência de óbitos na IC. 

A onda A’ teve a mais forte associação e, por ser de fácil execução, sugere-se 

que sua avaliação seja adicionada ao ecocardiograma de rotina na IC. 

Palavras chave: Insuficiência cardíaca; ecocardiografia; átrio esquerdo; 

Doppler tecidual. 
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ABSTRACT 

Objective: Despite the importance of the role of the left atrium (LA) for cardiac 

performance in patients with heart failure (HF), the relationship between the LA 

function and prognosis in HF is poorly studied. This study aims to evaluate the 

correlation between LA function and prognosis in HF. 

Method: The outcome of 36 patients with HF and reduced ejection fraction was 

retrospectively determined. All patients had echocardiograms obtained before 

and after therapeutic optimization between March 2006 and September 2007. 

The primary end-point analyzed was death from all causes. The analyzed LA 

function parameters included variables derived from mitral inflow, tissue 

Doppler and volumetric measurements based on two-dimensional views. 

Results: The variables that best correlated with the occurrence of events were 

the LA volumes and the velocity of the mitral annulus’ myocardial displacement 

during atrial contraction (A’) both at pre and post-optimization echocardiograms. 

In particular, the A’ on the post-optimization echocardiogram exhibited the best 

accuracy in the ROC curve analysis with optimal cutoff value of 6 cm/s 

(sensitivity: 92%, specificity: 87%, p = 0.0001). Moreover, the comparison 

between ROC curves showed a tendency for the A’ to have a greater accuracy 

on predicting events than the LA maximum volume.  

Conclusion: LA function can predict mortality from all causes in HF. The values 

obtained on the echocardiogram after therapeutic optimization are the most 

associated with the occurrence of events. In particular, the A' had the strongest 

association and, being easy to perform, it is suggested that the A’ evaluation 

should be added to the routine echocardiogram performed in patients with HF. 

Keywords: Heart failure, echocardiography, left atrium, tissue Doppler. 
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1. INTRODUÇÃO 

  A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica decorrente da 

incapacidade do coração de suprir as demandas normais de oxigênio e nutrientes 

do organismo consequente a um déficit no inotropismo cardíaco (contratilidade), 

característica principal da IC com fração de ejeção reduzida (ICFER), ou por 

comprometimento do lusinotropismo ventricular, caracterizando a disfunção 

diastólica, base primordial da ICFEN (insuficiência cardíaca com fração de ejeção 

normal). A IC caracteriza-se por disfunção ventricular e alterações da regulação 

neuro-humoral, acompanhada de sintomas de cansaço aos esforços, retenção 

hídrica e redução da expectativa de vida 1, 2, 3. 

A importância da contribuição do átrio esquerdo (AE) para o enchimento 

ventricular já é conhecida desde William Harvey. O médico britânico William Harvey, 

em pleno século XVII, foi o pioneiro no estudo da fisiologia do corpo humano. O seu 

livro “Um tratado anatômico sobre o movimento do coração e do sangue nos 

animais” (Figura 1), publicado em 1628, é considerado a obra mais importante de 

toda a história da fisiologia e o ponto de partida da moderna ciência da fisiologia. 

Harvey foi o grande responsável pela descoberta da circulação sanguínea, ao 

descrever em detalhes o funcionamento do sistema circulatório. Pela primeira vez 

na história da medicina foram utilizadas provas matemáticas e cálculos exatos para 

a comprovação das etapas por ele descritas, detalhando o retorno venoso do 

sangue para o coração, a função de bomba propulsora deste, a correta função das 

valvas venosas e intuindo, até mesmo antes da descoberta do microscópio, a 

passagem do sangue das pequenas artérias para as pequenas veias.  

E Harvey já sugeria, desde aquela época, que “a sístole atrial normal 
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mantinha a pressão atrial média significativamente mais baixa que a pressão 

sistólica e diastólica ventricular e assim protegendo o paciente de uma congestão 

pulmonar” 4. 

                                     

     Figura 1: Capa do livro de William Harvey publicado em 1628 descrevendo 

com exatidão a circulação sanguínea (extraído de Castiglioni, 1947)4. 

Nos dias atuais, o ecocardiograma é uma ferramenta eficaz muito utilizada 

por avaliar a função contrátil das câmaras cardíacas, tanto as câmaras 

ventriculares, como também as atriais. A ecocardiografia avalia de forma não 

invasiva os volumes ventriculares através de medidas biplanares, com cálculo da FE 

do ventrículo esquerdo (VE) pelo método de Simpson, comparável com o exame 

invasivo hemodinâmico5,6. Igualmente, o volume do AE tem sido amplamente 

estudado para fins prognósticos, principalmente na IC 7,8,9 . 

O volume do AE pode ser obtido de várias maneiras (pelo método cúbico, o 

método elipsóide, o método biplanar área-comprimento), mas o método de Simpson 

apresenta a medida mais acurada, já tendo sido validado em estudos clínicos 
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comparativos por várias técnicas, como a angiografia biplanar e a cinetomografia 

computadorizada 10,11,12 Porém, ainda pouco se sabe sobre a função contrátil das 

câmaras atriais 13. 

2. Epidemiologia 

O estudo de Framingham é considerado a fonte longitudinal mais importante 

de dados sobre epidemiologia de doença cardiovascular e IC14. A prevalência da IC 

nos indivíduos entre 50 e 59 anos de idade é da ordem de 8:1000, saltando 

drasticamente para 66:1000 em homens e 79:1000 em mulheres na faixa entre 80 e 

89 anos15 . 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença cardiovascular 

(DCV) é a causa mais comum de morte mundial. Estima-se que 17,3 milhões de 

pessoas morreram de DCV em 2008 e a estimativa da OMS é de que em 2030 

serão cerca de 23,6 milhões de mortes por DCV16. No Brasil, de acordo com dados 

do Ministério da Saúde (MS), em 2004, a DCV foi a principal causa de morte sendo 

responsável por cerca de 32% do total de óbitos no país (Figura 2)17. 

Na grande maioria das doenças cardiovasculares, independente de sua 

etiologia (idiopática, doença coronariana, doença de Chagas, hipertensão arterial e 

outras), a manifestação clínica mais comumente observada é a IC.  

Estima-se que nos Estados Unidos da América a IC apresente prevalência de 

5,5 milhões de casos com incidência de 550 mil casos novos por ano e com 

mortalidade de 300 mil pacientes por ano18.   

No Brasil, a IC já se tornou a primeira causa de internação hospitalar em 

pacientes acima de 60 anos de idade e a sexta causa de internação em pacientes 
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entre 15 e 59 anos com gasto estimado acima de 225 milhões de reais, somente no 

ano de 200414. Isso implica num grave problema de saúde pública, considerando os 

altos índices de hospitalização associados à IC e o elevado custo socioeconômico 

de internações recorrentes, além de aposentadorias precoces. 

 

Figura 2.  Mortalidade no Brasil: geral e cardiovascular (extraído do 

Departamento de Informática do SUS)17 

 

3. Considerações Gerais 

3.1 Avaliação das fases da diástole pelo ecocardiograma 

As fases da diástole são bem avaliadas pela ecocardiografia, ao analisarmos 
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o Doppler pulsado do fluxo transmitral e o Doppler tecidual (DT) ao nível do anel 

mitral e o fluxograma das veias pulmonares.  

3.1.1. O Doppler pulsado do fluxo transmitral 

O período de relaxamento isovolumétrico pode ser avaliado registrando-se 

simultaneamente o fluxo da via de saída do VE e o fluxo mitral. O tempo entre o 

término do primeiro e o início do segundo é o tempo de relaxamento isovolumétrico. 

Logo após o período de relaxamento isovolumétrico, a pressão do AE excede a 

pressão do VE, o que abre a valva mitral e dá início à fase de enchimento rápido.  

Nesse período de enchimento rápido, a pressão do VE é inferior à do AE, e 

por mecanismo de sucção a valva mitral se abre e há passagem do sangue da 

cavidade atrial para a ventricular. Essa fase é muito rápida em corações normais e 

termina com a equalização das pressões entre átrio e ventrículo que no 

ecodopplercardiograma espectral pulsado corresponde a uma onda positiva 

denominada onda E do fluxo mitral, e o tempo entre o pico de volume de sangue 

no VE e a equalização das pressões é o tempo de desaceleração da onda E 

(TDE)19. 

Em sequência à redução da velocidade do fluxo transmitral durante a 

diástase, com as pressões do AE e do VE praticamente equalizadas, o AE contrai 

gerando uma segunda onda de fluxo positiva, denominada onda A do fluxo mitral.  

Em média, os intervalos normais descritos para os principais parâmetros 

obtidos no influxo mitral são: velocidades de pico da onda E de 70 a 100 cm/s, da 

onda A de 45 a 70 cm/s, resultando em relação E/A de 0,8 a 1,5 (podendo chegar a 

2,0 em jovens normais) e tempo de desaceleração da onda E (TDE) de 160 ms a 
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240 ms (Figura 3). 

 

Figura 3. Fluxo mitral. A onda E representa a velocidade do fluxo de sangue entre 

o AE e o VE na segunda fase da diástole e a onda A representa a velocidade do 

fluxo de sangue entre o AE e o VE gerado pela contração atrial.  

3.1.2. O Doppler tecidual 

 Diferente do Doppler espectral pulsado que mede velocidade de fluxo 

intracavitário, o DT permite a medida da velocidade de movimentação miocárdica 

em qualquer ponto do miocárdio. Essa possibilidade de análise em vários 

segmentos do miocárdio confere a propriedade ao DT de aquisição de “informação 

segmentar” a qual pode ser útil em investigação de isquemia e análise de 

dissincronismo ventricular. 

As velocidades de movimentação miocárdica ao DT podem ser exibidas de 

várias formas: em modo-M em cores, ou em modo bidimensional em cores, ou sob a 

forma espectral do Doppler pulsátil. O espectro ao Doppler pulsátil é o que oferece o 

maior índice de resolução temporal e de velocidade, e é o mais usado e encontrado 

na maioria dos aparelhos em uso no mercado atual.  
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O músculo movimenta-se com velocidades substancialmente menores que o 

fluxo sanguíneo (10 a 20 cm/s contra 50 a 100 cm/s, respectivamente). Devido ao 

ápice se manter relativamente estacionário dentro do ciclo cardíaco, e a 

movimentação da base do coração no plano axial ser quase paralela ao cursor, as 

velocidades obtidas nos cortes apicais representam as melhores velocidades das 

contrações sistólicas e das expansões diastólicas, sem ser preciso recorrer à 

correção de ângulo20 e o movimento do anel mitral é bom parâmetro de medida da 

contração e relaxamento do VE.  

Para a modalidade espectral pulsátil ao nível do anel mitral, os índices são 

captados com a colocação da amostra-volume na região miocárdica próxima ao 

anel mitral. Estas velocidades podem ser facilmente mensuradas em qualquer 

localização no anel mitral, mas os segmentos mais comumente usados são o anel 

mitral septal e o lateral, no corte apical. 

No DT, o ciclo cardíaco é representado por três ondas: a onda S’ de 

deslocamento miocárdico sistólico originária do deslocamento do coração em 

direção ao ápice do VE na sístole, e ao se movimentar em direção contrária ao 

ápice na diástole, afastando-se do transdutor, gera duas ondas negativas, as ondas 

E' e A', correspondentes ao deslocamento miocárdico diastólico precoce (na 

protodiástole) e ao deslocamento miocárdico diastólico tardio (na telediástole), 

respectivamente (Figura 4).  

Por medir a velocidade do miocárdio, a principal vantagem do DT sobre a 

velocidade do fluxo transmitral na análise da função diastólica do VE está no fato de 

sofrer menor influência dos fatores de carga (como o estado volêmico do paciente) 

permitindo avaliação mais direta e mais precisa da distensibilidade miocárdica10. 
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Figura 4. Doppler tecidual. Traçado espectral de Doppler tecidual obtido a partir do 

corte apical 4 câmaras com a amostragem no anel mitral lateral (figura original do 

estudo atual) – a onda S’ representa o pico de velocidade sistólica do miocárdio, a 

onda E’ o pico de velocidade diastólica precoce do miocárdio e a onda A’ 

corresponde ao pico de velocidade diastólica tardia do miocárdio.   

 

A velocidade E’ quando medida no anel mitral lateral pode chegar a 20 cm/s 

(ou mais) em crianças e adultos jovens, mas este valor declina com a idade. 

Considera-se anormal velocidade E’ medida no anel lateral abaixo de 8 cm/s em 

adultos de meia-idade ou idosos indicando presença de  disfunção diastólica que 

será classificada com o auxílio da avaliação do fluxo mitral, como veremos a seguir. 

Outra utilidade do DT é na estimativa da pressão de enchimento final do VE. 

A relação entre a velocidade da onda E dividida pela velocidade da onda E’ tem 

correlação com a pressão de enchimento do VE medida pela hemodinâmica 

invasiva21. O aumento da razão E/E’ associa-se a elevada pressão de enchimento 
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ventricular. Deve-se lembrar que os valores normais dessas medidas são diferentes, 

sendo que o valor da parede septal é menor que o da parede lateral. O valor de E/E’ 

septal < 8 e lateral < 8,5 correlaciona-se com pressão de enchimento final de VE 

normal. Medidas de E/E’ septal >15 e lateral >13 correlacionam-se com elevada 

pressão de enchimento final do VE (> 18 mmHg).  

Quanto à onda A’, observou-se que alterações na velocidade dessa onda 

podem quantificar a função contrátil do AE como um todo por medir a velocidade de 

movimentação parietal na fase diastólica da contração atrial10,22. Estudos realizados 

em pacientes sem doença cardíaca mostram que a velocidade de A’ aumenta com a 

idade, consistentes com o aumento da contribuição atrial no enchimento ventricular, 

por conta da alteração no relaxamento do VE que ocorre com o avançar da idade, 

mesmo sem patologia cardíaca evidente. Esses autores23 encontraram valores de A’ 

de 8,5 ± 1,4 cm/s nos indivíduos normais com idade < 50 anos e de 9,8 ± 1,8 cm/s 

nos indivíduos ≥ 50 anos de idade, e não houve diferença estatística quando 

comparados com outras variáveis tais como sexo e freqüência cardíaca. 

3.1.3. O fluxograma das veias pulmonares 

O fluxograma das veias pulmonares pode ser obtido pelo eco transtorácico 

usando-se o corte apical 4 câmaras com volume de amostra colocado na veia 

pulmonar superior esquerda. Normalmente encontram-se duas ondas positivas no 

fluxo venoso pulmonar: a 1ª é sistólica (onda S) e a outra diastólica (onda D). A 

onda S tem maior amplitude que a onda D, e representa o fluxo em direção ao AE 

secundário ao relaxamento do mesmo e da contração da base do VE. A onda D, por 

sua vez, depende do enchimento do VE já que nessa fase o AE serve apenas como 

condutor de sangue. Classicamente, o componente sistólico (S) do fluxo venoso 
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pulmonar está relacionado ao relaxamento atrial e a fatores como nível de pressão e 

complacência dos átrios, e o componente diastólico (D) está relacionado 

principalmente ao padrão de enchimento transmitral, à pressão atrial, relaxamento 

ventricular e forças viscoso-elásticas do miocárdio24. Vemos também, no fluxograma 

das veias pulmonares (Figura 5), uma pequena onda negativa denominada onda A 

reversa (Ar), que antecede o QRS e é devida à contração atrial e consequente 

elevação da pressão no AE acima da pressão das veias pulmonares. Em geral, 

normalmente a onda Ar tem velocidade abaixo de 35 cm/s. 

 

Figura 5. Fluxo venoso pulmonar. 
Fluxograma das veias pulmonares 
obtido no corte apical 4-câmaras. 
Note as duas ondas positivas: onda 
S, que representa o fluxo em direção 
ao AE secundário ao relaxamento 
do AE e da contração da base do 
VE; e a onda D, que depende da 
função diastólica do VE. Note 
também a onda negativa A reversa 
(Ar), que se inicia antes do QRS, e é 
devida à contração atrial e ao 
fechamento da valva mitral com 
consequente elevação da pressão 
no AE acima da pressão das veias 
pulmonares  

 

Assim, a função mecânica atrial também pode ser estudada a partir do 

fluxograma das veias pulmonares graças à onda Ar, medindo-se a sua amplitude, 

duração e integral da velocidade-tempo (TVI) da mesma25. Em condições normais, 

todas essas medidas (amplitude, duração e TVI da onda Ar) têm menor valor 

numérico em comparação com a onda A do fluxo mitral. 
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 3.2. Disfunção diastólica do VE pelo ecocardiograma 

Com base nos padrões de velocidade ao Doppler pulsado e tecidual e do 

fluxograma das veias pulmonares, as anormalidades de enchimento diastólico 

podem ser classificadas em alterações de relaxamento (tipo I), pseudonormalização 

(tipo II) e restritiva (tipo III) (Figura 6). 

 

Figura 6. Classificação ecocardiográfica de disfunção diastólica do VE: 

avaliado pelo fluxo mitral, fluxograma das veias pulmonares e pelo Doppler tecidual 

(detalhes no texto). 

 

O déficit de relaxamento ventricular, ou disfunção diastólica grau I, consiste 

na redução da velocidade da onda E com inversão da relação E/A, que torna-se < 

0,8 e no prolongamento do TDE para > 160-240 ms, caracterizando dificuldade do 

esvaziamento atrial na fase de enchimento rápido diante de redução no gradiente 

pressórico entre o AE e o VE gerado por déficit no relaxamento do VE. Há aumento 

do volume do AE no final da diástase com conseqüente aumento da contração atrial 

(medida pelo aumento da amplitude da onda A) para garantir enchimento ventricular 
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normal. Ao DT, a velocidade E’ passa a ser menor que 8 cm/s, mas a razão E/E’ 

ainda é normal. No fluxograma venoso pulmonar não há mudanças em relação ao 

padrão normal26. 

A fase de pseudonormalização, ou disfunção diastólica grau II, ocorre quando 

há piora da função diastólica do VE com aumento da pressão diastólica do VE e 

concomitante aumento da pressão do AE. Isso restaura a diferença de pressão 

entre AE e VE fazendo com que a velocidade da onda E aumente e haja retorno da 

relação E/A para a faixa do normal. Esta falsa normalização da razão E/A é uma 

fase de transição para a fase seguinte (grau III), em que há aumento progressivo da 

pressão diastólica final do VE, com equalização progressiva das pressões entre as 

cavidades esquerdas.  

Manobras respiratórias tipo Valsalva, que diminuem a pré-carga, servem para 

diferenciar esse padrão pseudonormal do fluxo transmitral normal, pois no primeiro 

irá ocorrer inversão da relação E/A, o que não ocorrerá no padrão normal. Também 

o DT diferencia essa fase pseudonormal do padrão normal já que está alterado na 

fase pseudonormal com onda E’ de velocidade reduzida (< 8 cm/s) e relação E/E’ 

septal de 8 a 15 ou E/E’ lateral de 9 a 12.  Já nas veias pulmonares, a relação S/D 

passa a ser maior que 1 e a velocidade de Ar ultrapassa os 35 cm/s nessa fase. 

Na fase restritiva, ou disfunção diastólica grau III, a complacência do VE 

extremamente comprometida (doenças isquêmico-necróticas, inflamatórias, 

degenerativas) leva ao aumento progressivo da pressão diastólica final do VE. Da 

mesma forma, há aumento significativo da pressão do VE na fase de enchimento 

rápido (aumentando a amplitude da onda E) e rápida equalização das pressões do 

AE e do VE com redução do tempo de desaceleração da onda E (TDE < 160 ms)27; 
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e a contração atrial já não será suficiente para vencer a pressão elevada do VE 

gerando onda A de baixa amplitude com relação E/A acima de 2,0. Com a 

progressiva redução da complacência ventricular e a elevação das pressões de 

enchimento ventricular, as velocidades teciduais (tanto E’ quanto A’) diminuem, e a 

relação E/E’ aumenta, ficando acima de 15 no anel septal e acima de 13 no anel 

lateral.  

Nessa fase, o padrão venoso pulmonar é dominado pelo fluxo diastólico, com 

onda D de alta amplitude (o componente sistólico representado pela onda S diminui 

consideravelmente, com uma relação S/D bem menor que 1), com o reverso atrial 

bem proeminente, com a duração da onda Ar (e sua integral) em geral 

ultrapassando anormalmente a duração da onda A do fluxo mitral. 

           

3.3. Importância da Função Atrial na Performance Cardíaca 

O AE é uma câmara complexa cuja estrutura tem implicação direta no ritmo 

cardíaco, na circulação pulmonar e na modulação do enchimento cardíaco, e sua 

importância clínica vem cada vez mais sendo discutida no contexto da IC, da HAS, 

da DAC e também em atletas, idosos e sedentários.  

É uma estrutura multifuncional, com funções de reservatório, de bomba e de 

conduto. A função de bomba é a mais lembrada, mas essa propriedade de contrair e 

propulsionar volume sanguíneo para o VE tem pouca importância nos pacientes 

com VE normal, se fazendo necessária nesses casos em situações de exercício 

físico. A quantidade de contribuição da sístole atrial para a função do VE é 

controversa. Os estudos sugerem valores mínimos de 17% a valores máximos de 
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25%. Já em condições patológicas, tais como hipertrofia, isquemia ou disfunção 

ventricular, por dificuldades no relaxamento e/ou na distensibilidade das fibras 

miocárdicas, a pressão intraventricular esquerda se eleva mais rapidamente durante 

a diástole, e o gradiente entre o AE e o VE se reduz mais precocemente, o que 

diminui o enchimento do VE durante as fases de enchimento rápido e diástase. 

Desta forma, o volume dentro do AE é maior no momento da contração atrial e a 

contribuição da contração atrial se fará imprescindível para o adequado enchimento 

ventricular, pois precisará ser vigorosa para suplantar a pressão intraventricular 

aumentada e contribuir para o enchimento do VE (podendo contribuir em até 40% 

do enchimento ventricular). Em alguns estudos com transplantados28,29, observou-se 

que a contribuição atrial ao enchimento ventricular pode chegar a 42%, em 

comparação ao grupo controle (aonde a contribuição chega a, no máximo, 17%). A 

contribuição da força contrátil do AE para o enchimento do VE também é 

fundamental em patologias valvares obstrutivas, como por exemplo, na estenose 

mitral30. O desenvolvimento de FA contribui muito para a descompensação do 

quadro clínico desses pacientes e a tentativa de restauração do ritmo sinusal é um 

dos princípios básicos para o controle da congestão venocapilar pulmonar nesses 

pacientes orovalvares. No entanto, o aumento da contribuição da contração atrial ao 

enchimento ventricular é adaptativo e governado pela Lei de Frank-Starling. Assim, 

se a piora da disfunção diastólica do VE persistir, a dilatação do AE pode atingir um 

ponto quando haverá perda da eficiência mecânica e da contratilidade do AE. 

Estudo recente avaliando a função contrátil do AE através do ecocardiograma 

tridimensional em tempo real mostrou que em pacientes portadores de regurgitação 

mitral crônica o grau de hipertensão pulmonar está associado não só com o grau de 

regurgitação mitral, mas também com a disfunção contrátil do AE31.  
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A função de reservatório também é importante. Essa propriedade de 

reservatório é função do relaxamento e complacência do AE e do encurtamento 

longitudinal do VE. Quanto maior for a capacidade de reservar volume, maior será a 

contribuição energética para a sístole atrial, considerando-se mais uma vez o 

mecanismo de Frank-Starling. Pelo menos, por um determinado período, essa 

função de reservatório pode funcionar acomodando volume e pressão na IC agindo 

como um protetor da circulação pulmonar. 

  Por último, a função de conduto é assumida pelo AE em dois momentos: 

numa fase precoce, durante o relaxamento ventricular e abertura da valva mitral e 

numa fase tardia entre enchimento ventricular precoce e o tardio, funcionando como 

um conduto direto entre as veias pulmonares e o VE, com a valva mitral ainda 

aberta. Essa fase é altamente dependente da função diastólica do VE. 

 

3.4. Avaliação da Função do AE pelo Ecocardiograma 

O ecocardiograma pode avaliar a função do AE através de vários índices. 

Estes índices incluem índices volumétricos de esvaziamento do AE e derivados do 

fluxo mitral, do fluxo venoso pulmonar e do DT do anel mitral. A função do AE pode 

ser dividida em três fases: condutiva, contrátil e reservatório. A função de conduto 

ocorre durante a 2a e a 3a fases da diástole quando o AE se esvazia de forma 

passiva no VE. A função de bomba refere-se à contração atrial propriamente dita. A 

função de reserva ocorre entre o fechamento e a abertura da valva mitral, período 

no qual o AE se enche de sangue. Estas fases estão representadas na Figura 7 e 

podem ser avaliadas através de índices volumétricos, a saber: fração de 

esvaziamento total do AE (função reservatório), fração de esvaziamento ativo do AE 
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(função contrátil), e fração de esvaziamento passivo (função condutiva).   

 

Figura 7. Fases da Função do Átrio Esquerdo (adaptado de Blume et al32). 

AE, átrio esquerdo; AVM, abertura da valva mitral; FVM, fechamento da valva mitral; 

VAE máx, volume máximo do AE; VAE mín, volume mínimo do AE; VAE pré-A, 

volume do AE pré-contração atrial. 

 

A fração de esvaziamento total do AE corresponde ao volume total de sangue 

que migra do AE para o VE durante toda a diástole, e é obtida subtraindo-se o 

volume máximo do AE (imediatamente antes da abertura da mitral) do seu volume 

mínimo (medido no fechamento da valva mitral) e dividindo-se o resultado pelo 

volume máximo. A fração de esvaziamento ativo do AE corresponde ao volume 

ejetado durante a contração atrial, e é calculado pela subtração do volume do AE 

medido no início da onda P do eletrocardiograma do seu volume mínimo, dividido 

pelo volume do AE medido no início da onda P. A fração de esvaziamento passivo 

do AE corresponde à razão entre o volume máximo do AE subtraído do volume do 
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AE medido no início da onda P dividido pelo volume máximo do AE (Figura 8). 

 

Figura 8. Avaliação da função do AE pelo ecodopplercardiograma.  Uso do 

método de Simpson para as medidas dos volumes máximo (A), pré-contração (B), e 

mínimo (C) do AE que são usadas para o cálculo das frações de esvaziamento total, 

passivo e ativo do AE, conforme explicação no texto. A amplitude da onda A do 

fluxo mitral e sua integral (D), e a velocidade do deslocamento do anel mitral 

durante a contração atrial (onda A’) medida pelo Doppler tecidual (E) também 

auxiliam na avaliação da função do AE (extraído de Peterson et al 2006)33.  

 

Estudo comparando índices da morfologia e da função do AE com idade e 

sexo34 mostrou que o diâmetro anteroposterior do AE é menor no sexo feminino que 

no masculino, sem outras diferenças significativas da função atrial esquerda, como 

um todo, entre os sexos. Nesse mesmo estudo34, demonstrou-se que em indivíduos 

normais o avançar da idade está associado a dilatação do AE, ocorrendo 
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deterioração da função de conduto enquanto as funções de reserva e de bomba do 

AE permanecem inalteradas com a idade. Na tabela 1, estão listados os valores 

normais dos índices de esvaziamento do AE encontrados nesse estudo, que avaliou 

123 indivíduos sem patologia cardíaca aparente, com idades variando entre 22 a 89 

anos, de ambos os sexos34. 

 

Tabela 1. Valores normais dos índices da função do AE medidos pelo 

ecocardiograma bidimensional (adaptado de Nikitin e cols)34.  

 Grupo 1 

20-39 anos 

Grupo 2 

40-59 anos 

Grupo 3 

60-79 anos 

Grupo 4 

≥ 80 anos 

Diâmetro do AE 

 (cm) 

3,5± 0,5 4,0±0,5* 4,1±0,4* 4,2±0,5* 

Volume AE mínimo 

(ml/m²) 

9,3± 2,4 9,3±3,4 9,9±3,8 12,4±3,4*†‡ 

Volume AE pré-A 

 (ml/m²) 

16,2±3,4 16,5±4,9 18,0±5,6 22,8±5,6*†‡ 

Volume AE máximo 

(ml/m²) 

29,4±5,4 27,0±6,8 29,7±7,0 34,3±8,3*†‡ 

Índice de expansão do AE 225±54 207±60 219±65 180±29 

Fração de esvaziamento 

passivo do AE (%) 

44,7±7,3 39,2±6,9* 40,0±7,1* 33,6±5,4*†‡ 

Fração de esvaziamento 

ativo do AE (%) 

42,8±5,3 44,3±8,4 45,8±7,8 45,4±5,6 

*P<0,05 vs. Grupo 1; † P<0,05 vs. Grupo 2; ‡ P<0,05 vs. Grupo 3.  
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Como vimos, a onda A do fluxo mitral é conseqüente à contração atrial, 

portanto pode ser usada na avaliação da função contrátil atrial, medindo-se a 

amplitude da mesma e a integral das velocidades que formam essa onda (Figura 

8D).  

Também a onda Ar do fluxograma das veias pulmonares pode ser usada 

como parâmetro de avaliação da pressão do AE. Em pacientes que apresentam a 

complacência ventricular diminuída (ou seja, distensibilidade, na fase de enchimento 

tardio), a onda Ar estará consideravelmente aumentada, refletindo maior refluxo 

para as veias pulmonares durante a contração atrial, devido à maior resistência ao 

esvaziamento atrial pelo aumento da pressão diastólica final no VE. Na 

fisiopatologia restritiva, o padrão do fluxo das veias pulmonares também apresenta 

a onda S diminuída, a onda D aumentada, e uma onda Ar proeminente, no caso da 

função atrial estar preservada35. 

        Como a avaliação da performance atrial é extremamente laboriosa (volumes e  

frações de esvaziamento do AE), os estudos (inclusive o nosso estudo atual) 

buscam associar um método relativamente fácil para a prática diária, a medida da 

velocidade da onda A’ do DT (Figura 8 E), com os demais dados de avaliação atrial. 

Isto é mais importante ainda nos aumentos volumétricos do AE, quando há 

comprometimento das funções do AE, especialmente a contrátil. 

3.5. A participação do AE no exercício 

A cavidade atrial também participa ativamente no exercício físico 

aumentando, com sua contribuição contrátil, a performance cardíaca durante a 

atividade física. Sabe-se que, em condições basais a participação ativa da força 

contrátil do AE aumenta durante o esforço físico, quando do aumento da freqüência 
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cardíaca, e essa contribuição parece ser ainda mais significativa, até porque 

necessária, em pacientes com doenças cardíacas36. 

Estudos recentes envolvendo pacientes submetidos à ecodopplercardiografia 

sob estresse físico enfatizam a importância do papel da interação átrio/ventricular 

37,38 mostrando que a disfunção atrial diminui a tolerância ao esforço físico, mesmo 

em pacientes cardiopatas com FE do VE preservada39. Na presença de fibrilação 

atrial tem-se observado redução da tolerância ao exercício e da qualidade de vida40 

e a restauração do ritmo sinusal tem sido associada à melhora funcional41,42. 

 

3.6. O ecocardiograma na avaliação da performance das cavidades cardíacas 

 O ecocardiograma pode detectar o remodelamento das cavidades 

atrioventriculares. A remodelação é definida como as alterações no tamanho, 

geometria, forma, composição e função do coração após uma agressão cardíaca de 

qualquer etiologia43. No entanto, observam-se ao ecocardiograma respostas 

diferenciadas quanto ao remodelamento atrial e ventricular em diferentes subgrupos 

de pacientes44,45,46. 

As alterações geométricas do VE (tornando a cavidade dilatada e mais 

esférica) acarretam uma série de desvantagens funcionais que incluem aumento do 

estresse parietal, desajuste da pós-carga, aumento do consumo de oxigênio, 

hipoperfusão subendocárdica, sobrecarga hemodinâmica e manutenção da ativação 

dos estímulos mecânico e neuro-hormonais participantes da remodelação cardíaca.   

Com a dilatação do VE graus variáveis de regurgitação mitral acontecem 

adicionando sobrecarga volumétrica ao VE o que predispõe a dilatação ventricular 
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adicional, completando-se um círculo vicioso. O mecanismo responsável pela 

regurgitação mitral na IC é a não coaptação adequada dos folhetos mitrais devido à 

dilatação do anel mitral e comprometimento da geometria do aparato subvalvar. 

Após a compensação do quadro congestivo e redução dos volumes do VE e do AE, 

a insuficiência mitral reduz consideravelmente. Com isto, há aumento do volume 

sistólico efetivo do VE47. 

Por ser exame de execução fácil e sem riscos, o ecocardiograma é de grande 

utilidade na avaliação clínica, hemodinâmica, etiológica e prognóstica da IC, e um 

grande aliado na “otimização” terapêutica de pacientes com IC descompensada. O 

ecocardiograma avalia, não invasivamente, o “status” hemodinâmico do paciente, 

através da avaliação indireta da pressão arterial pulmonar e da pressão diastólica 

final do VE48. 

O ecocardiograma também fornece dados fundamentais para o diagnóstico 

etiológico da IC ao identificar alterações na contratilidade regional (no caso de 

doença coronariana, por exemplo), lesões orovalvares (com avaliação anatômico-

estrutural das agressões dos folhetos valvares), hipertrofia ventricular simétrica ou 

assimétrica das paredes do VE, não-compactação, entre outras etiologias.    

A disfunção sistólica do VE é marcador de risco de morte cardíaca, em 

particular de morte súbita, independente da presença de outros fatores 

desencadeantes. O remodelamento do VE com volume sistólico final do VE > 45 

ml/m² é preditor de mau prognóstico, principalmente em isquêmicos49. A disfunção 

diastólica do VE também é preditor de mau prognóstico na ICFER50. 
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3.7. Valor prognóstico do volume e função do AE 

O interesse no estudo do AE vem cada vez mais aumentando ao longo dos 

últimos anos. Durante a última década, o tamanho do AE foi considerado preditor de 

eventos desfavoráveis não só na IC9, mas também em várias outras patologias, tais 

como doença de Chagas51, cardiopatia hipertrófica52, cardiopatia isquêmica pós-

infarto agudo do miocárdio7, ou insuficiência mitral 53.  

Numa meta-análise recente54, foram avaliados 1157 pacientes e se confirmou 

a relação direta entre tamanho do AE e mortalidade em pacientes com IC, 

independente da idade, FE do VE, padrão diastólico restritivo do VE e da classe 

funcional da “New York Heart Association” (NYHA). 

O aumento do AE tem efeitos deletérios e está associado ao risco adicional 

de acidente vascular encefálico (AVE), pela formação de trombos em pacientes com 

fibrilação atrial (FA)55,56,13.Por outro lado, pequeno aumento do volume do AE 

indexado para a superfície corporal pode ser observado em atletas sem doenças10, 

mesmo com todos os parâmetros da função diastólica dentro de valores normais 

(Figura 9).  
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Figura 9. Volume máximo do AE em atleta. Observe o leve aumento do volume 

do AE (33 ml/m²), apesar de função do AE e função diastólica do VE normais. Fluxo 

transmitral de padrão normal, com velocidade de E de 100 cm/s e velocidade de A 

de 38 cm/s (adaptado de Naghet et al, 2009)57. 

Mais recentemente, a avaliação funcional do AE ganhou maior interesse da 

comunidade científica como um marcador a mais na predição de desfechos 

cardiovasculares, sugerindo que a avaliação combinada, tanto do volume como da 

função do AE, aumentariam a avaliação prognóstica dos pacientes cardiopatas32. 

Sabe-se que alteração na função do AE confere risco adicional de 

desenvolvimento de arritmias supraventriculares (FA ou flutter) nos pacientes com 

mais de 65 anos de idade58. No acompanhamento de controle de arritmias 

atrioventriculares, tais como FA, pós-ablação por radiofreqüência, observa-se que, 

mesmo após o retorno ao ritmo sinusal há um grupo de pacientes que permanece 

com disfunção contrátil do AE com risco de recorrência da arritmia atrial e também 

de ocorrência de eventos embólicos59. 

Em pacientes com FA submetidos à ablação linear por radiofreqüência 

demonstrou-se que nos pacientes onde houve sucesso na reversão ao ritmo sinusal 

(61%) houve diminuição do tamanho do AE e melhora da função contrátil da 

cavidade, mas ainda a níveis sub-ótimos em comparação com o grupo controle. 

Além disso, 21% destes pacientes voltaram a apresentar FA num seguimento de 

três anos59, sugerindo que a recuperação da força contrátil da cavidade seria o 

“divisor de águas” no controle dessas arritmias. 

Com o objetivo de fornecer uma avaliação crítica das técnicas atuais de 

ecodopplercardiografia na avaliação da função do AE e suas implicações na 

previsão de doenças cardiovasculares, Blume e colaboradores32, enumeraram os 
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principais estudos da literatura que abordam a função contrátil do AE (Quadro I) em 

diferentes patologias cardíacas. Os estudos enumerados no quadro I demonstram 

excelente correlação entre a medida da velocidade A’ e a função atrial.  

Quadro I.  Estudos da função atrial pelo Doppler tecidual.   

Autores  População (n) Principais Achados  

Yu et al60 Coronariopatas e  

controles (218) 

A velocidade da onda A’ foi menor nos 

coronariopatas. 

Choi et 

al61 

FA (63) A velocidade da onda A’ melhorou após a 

cardioversão, mas não após a ablação. 

Yu et al62 Pacientes com  

insuficiência cardíaca 

(107) 

A velocidade da onda A' aumentou nos 

pacientes que responderam 

satisfatoriamente à ressincronização. 

Shizukuda 

et al63 

Pacientes com 

hemocromatose  

e controles (64) 

O aumento da velocidade da onda A' foi 

manifestação precoce de disfunção 

diastólica nos pacientes assintomáticos. 

Thomas  

et al59 

Pacientes submetidos  

à ablação por  

radiofreqüência  

e controles (89) 

A velocidade da onda A’ permaneceu 

reduzida mesmo após a restauração para 

ritmo sinusal por ablação por 

radiofrequência.  

Khankira-

watana et 

al12 

Pacientes com  

aumento da massa do 

VE e controles (120) 

A velocidade da onda A’ teve boa correlação 

com a função contrátil do AE, com a força 

de ejeção e com a energia cinética do AE. 

Boyd et 

al64 

Pacientes com 

FA e controles (73) 

A velocidade da onda A’ permaneceu abaixo 

do normal 6 meses após a cardioversão 

para ritmo sinusal. 
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Telagh  

et al65 

Pacientes com  

miocardiopatia  

hipertrófica (40) 

A velocidade onda A’ era reduzida em 

pacientes com miocardiopatia hipertrófica. 

Thomas  

et al66 

Voluntários  

sadios (92) 

A velocidade da onda A’ aumentou com o 

aumento da idade em voluntários sadios. 

Hesse  

et al22 

Pacientes com FA e 

controles (61) 

A velocidade da onda A’ teve boa correlação 

com mudanças no volume e na área do AE  

A’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no final da diástole; AE, átrio 

esquerdo; AVE, acidente vascular encefálico; E’, velocidade máxima do 

deslocamento miocárdio no início da diástole; DT, Doppler tecidual; FA, fibrilação 

atrial; IMC, índice de massa corporal (adaptado de Blume et al)32. 

O valor prognóstico do pico da velocidade A’ tem sido reconhecido 

recentemente. Em pacientes com disfunção sistólica do VE, o valor de A’ <5 cm/s foi 

preditor independente de mortalidade cardíaca67. O valor de pico da onda A’ 

determinado no segmento lateral do anel mitral também foi capaz de identificar de 

forma independente a ocorrência de rejeição celular após transplante cardíaco68. 

Outro estudo avaliou a velocidade de contração do AE ao DT fazendo uma média 

dos valores encontrados nos segmentos médios das paredes septal, anterior, 

inferior e lateral e comparando com a ocorrência de eventos em pacientes com 

síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST. O valor de velocidade 

média da onda A’ menor que 6,3 cm/s foi associado a maior ocorrência do evento 

combinado de morte cardíaca ou re-internação por IC ou síndrome coronariana 

aguda69. Mesmo em uma população com doença cardíaca em geral, incluindo 

portadores de hipertensão, doença isquêmica, orovalvar, insuficiência cardíaca, 

diabetes mellitus e apnéia do sono, o pico da velocidade da onda A’ do anel mitral 

abaixo de 4 cm/s foi capaz de predizer a ocorrência de morte cardíaca70. A onda A’ 
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também se correlacionou com o grau de hipertensão arterial pulmonar em pacientes 

com refluxo mitral71.   

Portanto, a função do AE, em especial a sua função contrátil, tem o potencial 

de se tornar mais um fator importante para a determinação do risco de ocorrência 

de eventos cardíacos em diversas doenças. O papel que o AE exerce no 

enchimento ventricular é uma peça fundamental para a função diastólica do VE e, 

consequentemente, para a performance cardíaca como um todo, contribuindo para 

o prognóstico das patologias cardíacas em geral. Nesta Tese, vamos avaliar esse 

papel na ICFER usando-se dados obtidos antes e após a otimização terapêutica 

desses pacientes. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o valor prognóstico da função do AE na ICFER antes e após 

otimização terapêutica.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliar os volumes e a função do AE antes e após otimização terapêutica. 

b) Correlacionar os volumes e função do AE obtidos antes e após otimização 

terapêutica com a ocorrência de óbito por todas as causas ao longo de 5 anos de 

acompanhamento. 

c) Correlacionar dados do Doppler tecidual com os demais parâmetros 

ecocardiográficos para avaliar a função do AE. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Delineamento do estudo 

A pesquisa consiste em estudo observacional tipo coorte de caráter 

retrospectivo a partir de dados do ecocardiograma de pacientes de estudo original 

prospectivo cujo título era “Polimorfismos dos receptores beta adrenérgicos na 

resposta terapêutica e no prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca 

crônica”.  

5.2. O estudo original 

O estudo original foi um estudo observacional, coorte, prospectivo, 

multicêntrico, realizado no Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), hospital de ensino da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), e no Hospital Geral da Faculdade de Medicina de Valença, 

iniciado em 2006.  

5.2.1. Critérios de inclusão  

a) Idade ≥ 18 anos; 

b) Pacientes com diagnóstico de IC, de acordo com os critérios de Boston14. 

 c) FE do VE  54% (avaliado pelo ecocardiograma, pelo método de Simpson). 

5.2.2. Critérios de exclusão  

a) Fibrilação atrial. 

b) Pacientes com história de infarto do miocárdio recente (<3 meses antes da 

admissão). 

c) Miocardite em atividade. 
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d) Episódio de morte súbita abortada ou presença de desfibrilador implantável. 

e) Indicação de angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica, planejada 

para os próximos 12 meses. 

f) Intolerância ao carvedilol na terapia admissional. 

g) Pacientes com indicação ou submetidos à terapia de ressincronização cardíaca. 

h) Doença orovalvar mitral estrutural grave.  

O recrutamento, consentimento e acompanhamento clínico e otimização 

terapêutica dos pacientes ficou a cargo da equipe clínica do ambulatório do HUAP 

(termo de consentimento anexo). Do total de 146 pacientes incluídos, 107 foram 

originários do HUAP/UFF da cidade de Niterói e 39 do Hospital Geral da Faculdade 

de Medicina de Valença, mas houve perda de seguimento por parte de 6 pacientes, 

perfazendo um total de 140 pacientes. O exame ecocardiográfico inicial foi realizado 

após a primeira consulta na  Clínica de Insuficiência Cardíaca do HUAP a partir da 

suspeita clínica da síndrome. Após 5 a 6 meses de tratamento, e quando 

considerado pela equipe clínica que o tratamento estava otimizado, um 2º exame 

ecocardiográfico foi realizado dentro de período máximo de 18 meses. Em paralelo, 

foram coletados dados clínicos e a ocorrência de eventos.  

A otimização terapêutica seguiu os critérios da II Diretriz Brasileira de IC 

Crônica (Quadro I)72 e foi avaliada segundo a classificação funcional da NYHA, a 

saber: 

# Classe Funcional I: paciente apresenta sintomas apenas com esforços extra-

habituais. Nenhuma limitação, apesar da doença cardíaca diagnosticada. 

# Classe Funcional II: paciente assintomático em repouso. Sintomas com esforços 

habituais. Leve limitação física. 
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# Classe Funcional III: Assintomático em repouso, mas sintomas com esforços 

menores que os habituais. Marcada limitação física. 

# Classe Funcional IV: Sintomas em repouso. .Incapaz de realizar qualquer 

atividade física sem desconforto. 

 

Quadro II. Tratamento farmacológico padronizado de IC. 

 

BRA, bloqueador do receptor de angiotensina II; CF, classe funcional; IECA, inibidor 

da enzima de conversão da angiotensina; NYHA, New York Heart Association. 

(adaptado da II Diretriz Brasileira de IC Crônica)72. 

*O betabloqueador de escolha foi o carvedilol, considerada dose otimizada de 

50mg/dia ou dose máxima tolerável. Ajuste realizado a cada duas semanas, ou 

conforme critério médico.  
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5.3. O estudo atual  

5.3.1. Tamanho amostral 

Dos 140 pacientes do estudo original, foram excluídos os 39 pacientes do 

Hospital Geral da Faculdade de Medicina de Valença e 15 pacientes que faleceram 

antes do 2º exame ecocardiográfico. Assim, o estudo atual incluiu 86 pacientes que 

realizaram ecocardiograma na inclusão (eco-1) e após otimização terapêutica (eco-

2). Em 50 destes pacientes não havia armazenamento adequado das imagens do 

primeiro ou do segundo exame ecocardiográfico para análise da função do AE. 

Assim, só foi possível processar imagens adequadas de 36 pacientes, que compôs 

a totalidade da amostra final do presente estudo. As inclusões desses 36 pacientes 

ocorreram de março de 2006 a setembro de 2007, com o eco-1 tendo sido realizado 

imediatamente após o diagnóstico clínico de ICC e o eco-2 com o paciente já 

otimizado, numa média de 9,8 ± 3,5 meses (após o 1º exame).  No entanto, houve 

perda de seguimento de 08 destes pacientes fazendo com que o estudo passasse a 

ser genuinamente de caráter qualitativo, com n final de 28 pacientes para a análise 

de desfechos, conforme esquema abaixo: 

Estudo original prospectivo  n=86 

 

       02 exames ecodopplercardiográficos  

                                Eco-1 (índice realizado após o diagnóstico clínico) 

                               Eco-2 (após otimização) 

                                        Perdas n=50 (imagens armazenadas não adequadas) 

Estudo atual retrospectivo n=36                                

                              Perdas de seguimento n= 08 

                          Desfechos (n= 28)            
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5.3.2 Critério para desfecho 

Mortalidade por todas as causas. 

5.3.3. Esquema de seguimento 

Os dados da função de AE, de função sistólica de VE e de disfunção 

diastólica do VE foram medidos a partir de imagens ecocardiográficas feitas antes e 

após otimização terapêutica. As imagens ecocardiográficas estavam armazenadas 

digitalmente, desde o início da inclusão no estudo original prospectivo em 2006. Os 

ecocardiografistas que avaliaram as variáveis ecocardiográficas estudadas no 

presente estudo foram cegos para os desfechos clínicos dos pacientes. Após 

realização das medidas, foi obtido o seguimento clínico dos pacientes através dos 

dados registrados no estudo original e via prontuários do HUAP, com encerramento 

em 2011 para análise estatística. 

 

5.4. Técnica laboratorial (ecocardiográfica) 

 Imagens ecodopplercardiográficas foram realizadas na inclusão do 

paciente, executados por dois ecocardiografistas experientes e com titulação na 

área, no estudo prospectivo original, e foram repetidas no período entre 6 a 18 

meses após a inclusão. Os exames foram realizados no laboratório de 

Ecocardiografia do Serviço de Cardiologia do HUAP, em sala climatizada, com 

aparelho ecocardiográfico uni e bidimensional com  Doppler colorido e Doppler 

tecidual e imagem com 2ª harmônica (Vivid 3,  GE Medical Systems Ultrasound, 

Wisconsin, EUA), com eletrocardiograma acoplado. Os exames foram gravados e 

armazenados em CD-R para subseqüente processamento “off-line”.  
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Foram processadas as imagens ecocardiográficas e as medidas das 

estruturas e dos fluxos sangüíneos foram obtidas de acordo com as recomendações 

da Sociedade Americana de Ecocardiografia73. Todas as variáveis foram analisadas 

em três batimentos cardíacos consecutivos, obtendo-se o valor médio.  

 

5.4.1. Variáveis relacionadas a sístole ventricular 

     a)  Função sistólica global do VE: FE pelo método Simpson biplano (cortes apicais 2 

e 4 câmaras) medindo-se o volume do VE pelo contorno endocárdico no final da 

sístole e da diástole. A FE do VE foi classificada como normal (≥55%); levemente 

anormal (de 54 % a 45%); moderadamente anormal (de 30 a 44%) ou gravemente 

anormal (<30%), de acordo com os critérios da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia73. 

    b)  Diâmetros do VE medidos usando os cortes para-esternais com medidas 

unidimensionais convencionais. 

   c) Onda S’: velocidade máxima do deslocamento miocárdio durante a sístole obtida 

através do DT do anel mitral lateral, a partir do corte apical 4 câmaras. 

 

5.4.2. Variáveis relacionadas à fase de enchimento ventricular esquerdo 

a) Fluxo mitral: volume de amostra localizado na extremidade dos folhetos mitrais 

com os mesmos abertos, no corte apical 4 câmaras – foram determinados as 

velocidades máximas do fluxo na fase de enchimento rápido (onda E) e na 

contração atrial (onda A), a relação E/A, o tempo de desaceleração da onda E 

(TDE), além da duração e a integral da velocidade-tempo da onda A (TVIA) . 
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      b) Fluxo Venoso Pulmonar: fluxo de amostragem colocado cerca de 1 cm dentro da 

veia pulmonar superior direita no corte apical 4 câmaras 

– medida da velocidade máxima da onda S e da onda D. 

– medida da velocidade máxima, duração e TVI da onda Ar (TVIAr)  

c) DT do anel mitral lateral: o DT foi obtido a partir do corte apical 4 câmaras para 

determinar velocidades máximas do deslocamento miocárdio no início (onda E’) e 

no final da diástole (onda A’). O valor de cada um destes componentes é o resultado 

da média de três medidas feitas na projeção lateral do anel mitral (média de três 

ciclos cardíacos consecutivos).  

d) Com os valores de velocidade da onda E do fluxo mitral e da velocidade da onda 

E’ do DT foi determinada a relação E/E’. 

      

5.4.3. Variáveis relacionadas ao AE 

a) Diâmetro do AE no corte para-esternal com medida unidimensional convencional. 

b) Medida de A’ pelo DT do anel lateral mitral (já comentada acima). 

c) Para cálculo da função do AE  foram medidos os volumes dessa câmara pelo 

método Simpson bi plano modificado no corte apical 4 câmaras (figura 10) e 

indexados para a superfície corpórea. 
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Figura 10. Volumes do AE indexados para a superfície corporal: volume 

máximo do AE (Vol máx) medido no final  da onda T do eletrocardiograma; volume 

do AE antes da contração atrial (Vol pré-A) obtido no início da onda P do 

eletrocardiograma; e  volume mínimo do AE (Vol mín) medido no pico do QRS do 

eletrocardiograma. 

 

d) Para cálculo das frações de esvaziamento: 

# Fração de esvaziamento total do AE: (Vol máx – Vol mín / Vol máx) X 100 

# Fração de esvaziamento ativo do AE: (Vol pré-A – Vol mín / Vol pré-A) x 100 

# Fração de esvaziamento passivo do AE: (Vol máx –Vol pré-A / Vol máx) x 100 
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5.4.4. Avaliação da função diastólica do VE  

Empregaram-se parâmetros das variáveis dos fluxos mitral, do DT e do 

fluxograma da veia pulmonar para tal análise, conforme se segue:  

 Fluxo mitral: a razão E/A e o TDE. 

 DT  do anel mitral: velocidades E’ e relação E/E’. 

 Fluxo venoso pulmonar: razão S/D e velocidade da onda Ar. 

A função diastólica foi classificada em  graus, seguindo os critérios delineados 

na Tabela 1. Assim, a função diastólica foi classificada como normal ou com 

disfunção diastólica nos graus: 

           # Grau I: déficit do relaxamento ventricular  

           # Grau II: pseudonormal 

           # Grau III: restritivo  

Obs.: Quando houve dúvida quanto à divergência em algum dos dados de função 

diastólica, deu-se preferência à medida da relação E/E’ para a classificação 

definitiva, visto que é mais fidedigna para avaliar a pressão de enchimento do VE. 

 

5.4.5. Avaliação de hipertensão arterial pulmonar  

A pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) foi estimada pelo gradiente 

sistólico de pressão entre o ventrículo e o átrio direitos, obtido através da 

insuficiência tricúspide analisada pelo Doppler contínuo, somado à estimativa da 

pressão do átrio direito. A pressão do átrio direito foi estimada conforme o diâmetro 

e o grau de colapso inspiratório da veia cava inferior, conforme recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia73. 
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5.5. Aspectos Éticos 

- Risco: Não houve risco para os pacientes que participaram no presente 

estudo. 

- Confidencialidade: A identidade dos pacientes foi preservada pelo uso de 

códigos para identificar seus ecocardiogramas. O pesquisador e seus colaboradores 

foram responsáveis pela coleta dos dados, armazenamento das imagens e análise 

dos mesmos. Não houve conflitos de interesse envolvidos neste trabalho tanto da 

parte do pesquisador como dos colaboradores.  Não há qualquer restrição quanto à 

divulgação pública dos resultados, a qual ocorrerá quer sejam favoráveis ou não à 

hipótese do pesquisador.  

O consentimento foi obtido do paciente no estudo original após ter sido 

esclarecido do propósito, possíveis benefícios e riscos do estudo e todos os 

participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo), após leitura do mesmo.  O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP CMM/HUAP 121/05) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 

CONEP – Brasília (DF), Brasil (registro 12411). 

 

6. Análise estatística 

Os dados contínuos foram expressos como média  desvio padrão e as 

variáveis categóricas como percentagens. Testes de normalidade foram 

empregados para avaliar a distribuição normal das variáveis contínuas. Os testes 

empregados nessa dissertação são descritos a seguir.  
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 Os pacientes foram divididos em dois grupos conforme a ocorrência ou não 

de eventos. Utilizamos teste t de Student para comparação de variáveis contínuas 

com distribuição normal entre os dois grupos e teste não-paramétrico quando as 

variáveis contínuas apresentam distribuição não normal. Para a comparação de 

porcentagens de variáveis categóricas entre pacientes com e sem evento utilizamos 

o teste exato de Fisher. 

 Utilizamos análise de regressão logística para determinar a associação entre 

as variáveis estudadas e a ocorrência de eventos. A análise por curva ROC 

(receiver operator characteristic) foi usada para determinar o melhor ponto de corte 

para predição do evento, assim como a sensibilidade e especificidade. 

 A correlação entre as variáveis de função do AE foi estudada através de 

coeficiente de correlação linear de Pearson, ou "  de Pearson". Este coeficiente foi 

aplicado para medir o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se positiva 

ou negativa) entre duas variáveis de uma escala métrica. Se positivo, indica que as 

variáveis variavam no mesmo sentido, se negativa, indica correlação inversa entre 

as variáveis. Se “  de Pearson” estiver entre 0 e 0,30 há fraca correlação entre as 

variáveis, se estiver entre 0,30 a 0,70 há moderada força de associação e se estiver 

acima de 0,70 significa que existe uma forte correlação entre as variáveis 

observadas. As variabilidades intra e interobservador foram analisadas por teste de 

Bland-Altman.  

Adotamos p valor < 0,05 como significante. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Análise descritiva da amostra estudada 

 O presente estudo selecionou 36 pacientes com imagens adequadas em 

dois estudos seriados, com o eco-1 realizado na inclusão do paciente e o eco-2 a 

partir da otimização terapêutica. Os pacientes eram na maioria do sexo masculino, 

com doença isquêmica e hipertensão. A média de idade dos pacientes se 

apresentou na sexta década de vida e o índice de massa corpórea (IMC) revelou 

tendência ao sobrepeso. No total de 36 pacientes, os exames laboratoriais 

mostraram médias dos níveis bioquímicos dentro da faixa de normalidade, como 

podemos observar na tabela 2, que relaciona todas as características clínicas e 

laboratoriais dos pacientes.  

Dos 50 pacientes que não foram incluídos, a maioria foi do sexo masculino 

(70%), e também predominantemente portadores de hipertensão prévia (76%), com 

média de idade de 58,9±13,3 anos e média da FE do VE de 34,9±10%, que não 

diferiram significativamente dos valores encontrados no eco-1 da população 

selecionada para este estudo. Assim, a perda de seguimento desta população não 

causou mudança no perfil basal da população estudada, ficando o questionamento 

quanto a possível evolução desta população que não pôde ser incluída no estudo.  
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Tabela 2. Características Clínicas e Laboratoriais dos pacientes. 

 Total 

(n=36) 

Idade, anos 59 12 

Sexo masculino 69,4% 

IMC (g/m²) 23,6  7,3 

Tabagismo 11% 

DAC prévia  58,3% 

História de DM 36,1% 

História de HAS 69,4% 

FC (bpm) 7310 

Uréia (mg/dl) 46 30 

Creatinina (mg/dl) 1,10,4 

Colesterol (mg/dl) 200112 

LDL-colesterol (mg/dl) 11440 

HDL-colesterol (mg/dl) 4316 

Triglicerídeos (mg/dl) 15313,8 

Hematócrito (%) 40,14 

Hemoglobina (mg/dl) 13,31,5 
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DAC,doença arterial coronariana; DM,diabetes melitus; FC,freqüência cardíaca; 

HAS, hipertensão arterial sistêmica; HDL, lipoproteína de alta densidade, IMC, 

índice de massa corporal; LDL, lipoproteína de baixa densidade. 

 

Houve perda de seguimento de 08 pacientes e, portanto, a população final 

estudada em termos de eventos foi de 28 pacientes. Ocorreram 12 óbitos no 

período estudado, sendo 11 de causa cardíaca e um de causa não-cardíaca. Os 

pacientes que faleceram eram mais jovens, tinham valores menores de colesterol 

total, LDL-colesterol e triglicerídeos e maiores de hemoglobina que os pacientes que 

não faleceram no período estudado. Não houve diferença significativa dos demais 

parâmetros clínicos entre o grupo que faleceu e o sobrevivente (Tabela 3). 
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Tabela 3. Características Clínicas e Laboratoriais dos pacientes por ocorrência de 

evento (óbito) 

 Sem evento 

(n= 16) 

Com evento 

(n=12) 

Idade (anos)          63 11          52  13* 

Sexo masculino            75%           91,7% 

IMC (Kg/m²)         23,27,6         22,78,1 

Tabagismo           6,25%           16,7% 

DAC prévia           62,5%           66,7% 

História de DM          31,3%           41,7% 

História de HAS         68,8%           41,7% 

FC (bpm)      73,311,3       71,98,9 

Uréia (mg/dl)      38,316,6       55,644,7 

Creatinina (mg/dl)       1,00,3        1,20,5 

Colesterol (mg/dl)      224,453,7      152,755,3* 

LDL-colesterol (mg/dl)      133,443,5      74,228,2* 

HDL-colesterol (mg/dl)      45,814,2      4214,8 

Triglicerídeos (mg/dl)    177,316,9    102,514,8* 

Hematócrito (%)       40,93,4      44,45,3* 

Hemoglobina (mg/dl)      13,61,5     14,71,8* 

DAC,doença arterial coronariana; DM,diabetes melitus; FC,freqüência cardíaca; 

HAS, hipertensão arterial sistêmica; HDL, lipoproteína de alta densidade, IMC, 

índice de massa corporal; LDL, lipoproteína de baixa densidade. 

*p < 0,05 

 



 43 

7.2. Otimização terapêutica 

Quanto à terapia medicamentosa, observou-se uso de betabloqueador 

inicialmente em 77,8% dos pacientes, que após otimização passou a ser usada em 

86,1% dos 36 pacientes, com dose média diária de 25,50,5 mg de carvedilol. 

Houve aumento das taxas do uso de IECA ou BRA e de inibidor da aldosterona, e 

diminuição do digital, mas observou-se a necessidade de se manter diurético de 

alça em 61,1% dos pacientes. Na tabela 4 encontra-se a relação dos medicamentos 

usados na inclusão e no seguimento com o número total de pacientes. Não houve 

diferenças significativas quanto à terapia entre os dois grupos, com ou sem eventos. 
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Tabela 4. Comparação entre desfechos e a otimização terapêutica  

 Sem evento  

      (n= 16) 

Com evento  

    (n= 12)                        

Betabloqueador        87,5%       91,7% 

IECA       62,5%       66,7% 

BRA      18,8%        25% 

Antagonista aldosterona      68,8%        75% 

Diurético de alça       50%        75% 

Nitrato      37,5%        50% 

Digital     43,8%       41,7% 

AAS     43,8%       66,7% 

Estatina     56,2%       58,3% 

Tiazídico     12,5%        0% 

Hidralazina     6,25%      16,7% 

Bloqueador de Cálcio      25%       8,4% 

AAS, ácido acetilsalicílico; BRA, bloqueador do receptor de angiotensina ; IECA, 

inibidor da enzima de conversão da angiotensina. 
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Não houve correlação entre a classe funcional atingida após otimização 

terapêutica com a ocorrência de óbitos (Tabela 5).   

 

Tabela 5. Evolução, após otimização terapêutica, da classe funcional NYHA nos 

pacientes com e sem eventos. 

Classe funcional NYHA        I   II    III     IV 

 Sem eventos (n=16)  43,8%  50%   6,3%      0% 

 Com eventos (n= 12)  41,7%  50%   8,4%     0% 

 

 

O eco-1 mostrou que a maioria dos pacientes (55,6%) possuía disfunção 

sistólica moderada do VE (contra 25% com disfunção grave e 19,4% com disfunção 

leve) e que o volume diastólico final do VE era aumentado em praticamente todos 

os 36 pacientes. Dos 36 pacientes, seis deles apresentaram PSAP aumentada no 

eco-1. Quanto à regurgitação mitral, não havia refluxo mitral em 13 pacientes, e nos 

demais 23 pacientes havia leve a moderada regurgitação. 

Após a otimização terapêutica, as únicas variáveis que apresentaram 

variação significativa na média entre o eco-1 e o eco-2 foram o TDE e o TVIA que 

apresentaram aumento significativo (Tabelas 6 e 7).  
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Tabela 6. Valores das variáveis relacionadas à sístole ventricular, ao fluxo mitral e 

ao fluxo venoso pulmonar antes e após otimização terapêutica. 

 Pré-otimização 

(n= 36) 

Pós-otimização 

(n=36) 

DDVE (cm) 6,9 ± 0,8 7,0 ± 1,0 

VdVE (ml/m²) 116 ± 37 117 ± 42 

VsVE (ml/m²)  78 ± 36 76 ± 39 

FE (%) 35,4 ± 9,1 36,6 ± 10,8 

E (cm/s) 84 ± 21 82 ± 24 

TDE (ms) 191 ± 52 221 ± 76* 

A (cm/s) 58 ± 34 61 ± 29 

Razão E/A  1,9 ± 1,1 1,7 ± 1,1 

Dur A (ms) 192 ± 41 206 ± 46 

TVIA (cm) 6,7 ± 3,5 8,1 ± 3,8* 

S (cm/s) 43 ± 14 45 ± 11 

D (cm/s) 44 ± 17 45 ± 16 

Ar  (cm/s) 27 ± 5 28 ± 4 

Dur Ar (ms) 140 ± 28 153 ± 287 

TVIAr (cm) 2,8 ± 0,8 3,2 ± 0,9 



 47 

A, velocidade máxima do fluxo mitral na contração atrial; Ar ,velocidade da onda A 

reversa do fluxo venoso pulmonar durante a contração atrial; D, componente 

diastólico do fluxo venoso pulmonar; DDVE, diâmetro diastólico do ventrículo 

esquerdo; Dur A, duração da onda A do fluxo mitral; Dur Ar ,duração da onda A 

reversa do fluxo venoso pulmonar; E, velocidade máxima do fluxo mitral na fase de 

enchimento rápido; FE, fração de ejeção; S, componente sistólico do fluxo venoso 

pulmonar; TDE, tempo de desaceleração da onda E; TVIA,integral da velocidade-

tempo da onda A; TVIAr,integral da velocidade-tempo da onda A reversa; VdVE, 

volume diastólico final do VE; VsVE, volume sistólico final do VE.  

*p <0,05. 
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Tabela 7. Valores das variáveis do Doppler tecidual e da função do AE antes e após 

otimização terapêutica  

 Pré-otimização 

(n= 36) 

Pós-otimização 

(n=36) 

S’ (cm/s)  5,1 ± 1,4 4,8 ± 1,2 

E’ (cm/s) 7,9 ± 1,8 8,0 ± 2,2 

Razão E/E’  11,1 ± 4,6 10,9 ± 4,5 

A’ (cm/s) 7,2 ± 3,5 7,1 ± 3,2 

Diâmetro do AE (cm) 4,6 ± 0,7 4,6 ± 0,8 

Vol máx AE (ml/m²) 40,6 ± 14,8 40,2 ± 17,9 

Vol pré-A  AE (ml/m²) 31,5 ± 13,7 30,5 ± 13,7 

Vol mín AE (ml/m²) 23,0 ± 13,2 22,5 ± 13,5 

Fração de esvaziamento total AE  (%) 45,9 ± 13,2 46,6 ± 13,0 

Esvaziamento passivo AE (%) 23,2 ± 9,8 24,0 ± 8,6 

Esvaziamento ativo AE (%) 29,9 ± 12,5 29,8 ± 14,2 

A’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no final da diástole; AE, átrio 

esquerdo; E’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no início da diástole; 

S’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio durante a sístole; Vol máx AE, 

volume máximo do AE; Vol mín AE, volume mínimo do AE; Vol pré-A AE, volume 

pré-contração atrial do AE. 

* p < 0,05 

 



 49 

Houve persistência da predominância de pacientes com disfunção sistólica de 

moderada do VE (53%) após a otimização terapêutica (mantendo 25% com 

disfunção grave e passando a 22% os pacientes com disfunção leve), e apenas três 

pacientes continuaram a apresentar hipertensão pulmonar moderada ou grave 

(PSAP > 50 mmHg), sugerindo controle sintomático satisfatório em 92% dos 

pacientes. Dos 36 pacientes, 39% tinham FC entre 50-69 bpm, 32% entre 70-79 

bpm e 28% mantinham FC acima de 80 bpm. 

A variação da função diastólica após otimização pode ser vista na Tabela 9. 

No eco-2 houve melhora da disfunção diastólica em 05 pacientes que passaram de 

grau II para grau I, mas houve piora do grau de disfunção diastólica em 02 pacientes 

que passaram de grau II para III (Tabela 8). Não houve diferença estatística entre os 

grupos antes e após otimização terapêutica. A relação entre as demais variáveis 

ecocardiográficas do eco-1 e do eco-2 e a ocorrência de eventos será apresentada 

nas seções subsequentes. 

 

Tabela 8. Evolução da disfunção diastólica antes e após otimização terapêutica 

Disfunção  

Diastólica 

Grau I Grau II Grau III  

Eco-1 (n=36) 5 (13,9%) 23 (63,8%) 8 (22,3%) 

Eco-2 (n=36) 10 (27,8%) 16 (44,4%) 10 (27,8%) 
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Em relação à regurgitação mitral, no eco-2, houve desaparecimento do 

refluxo em 10 pacientes, perfazendo um total de 23 pacientes sem regurgitação 

valvar mitral (69,9%), permanecendo os demais 13 pacientes (36,1%) com refluxo 

mitral (sendo leve em 10 pacientes e moderado em 03 pacientes).  

Quanto ao Vol máx do AE, apesar do valor médio ter sido similar entre o eco-

1 e o eco-2, o comportamento desta variável diferiu entre os pacientes. Conforme 

critérios da Sociedade Americana de Ecocardiografia73, o Vol máx do AE foi 

classificado em: normal (<28 ml/m²), leve aumento (29 a 33 ml/m²), moderado 

aumento (de 34 a 39 ml/m²) ou grande aumento (≥ 40 ml/m²).  

Observou-se que: 

1) não houve alteração no Vol máx do AE entre o eco-1 e o eco-2 em 24 pacientes 

(66,7%) sendo que 06 tinham e permaneceram com volume normal, 02 continuaram 

com leve aumento, 03 permaneceram com moderado aumento, e 13 mantiveram-se  

com grande aumento do Vol máx do AE.  

2) houve normalização e/ou diminuição do Vol máx do AE em 09 pacientes (25%) 

sendo que 08 deles tinham Vol máx do AE aumentado em vários graus no eco-1 (de 

leve a grande aumento) e evoluíram com normalização do mesmo no eco-2 e 

apenas 01 tinha grande aumento que reduziu para leve aumento no eco-2. 

3) houve piora do Vol máx do AE em  03  pacientes (8,3%) sendo que 01 deles tinha 

volume normal no eco-1 e passou a ter grande aumento no eco-2, 01 deles tinha 

leve aumento e passou para moderado aumento e 01 deles tinha moderado 

aumento e passou a apresentar grande aumento do Vol máx do AE no eco-2. 
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 Observou-se que, quando não havia aumento do volume do AE em nenhum 

momento do estudo, a fração de esvaziamento do AE mantinha-se preservada e a 

onda A’ do Doppler tissular era normal (acima de 7 a 8  cm/s23). E, ao contrário, 

quando havia aumento do volume do AE, mesmo com a normalização e/ou 

diminuição do mesmo após otimização, nem sempre havia melhora da performance 

atrial (medidas pelos esvaziamentos total, passivo e ativo e pela onda A’ do Doppler 

tissular). 

7.3. Variáveis ecocardiográficas no eco-1 e eco-2 e prognóstico 

7.3.1 Variáveis ecocardiográficas no eco-1 e prognóstico 

Na tabela 10 observa-se o comportamento de todas as variáveis relacionadas 

à sístole ventricular, ao fluxo mitral e ao fluxo venoso pulmonar no eco-1. A única 

variável que diferiu de forma significativa entre o grupo que faleceu e o sobrevivente 

foi a duração da onda Ar que foi menor no grupo de pacientes que faleceu (Tabela 

9). 
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Tabela 9. Valores das variáveis relacionadas à sístole ventricular, ao fluxo mitral e 

ao fluxo venoso pulmonar no eco-1 conforme a ocorrência de evento (óbito).  

 Sem evento 

(n= 16) 

Com evento 

(n=12) 

DDVE (cm)           6,7±0,5           7,2±1,0 

VdVE (ml/m²)          105±31         129±43 

VsVE (ml/m²)          68±29          90±44 

FE (%)       35,6±8,3        34,4±8,6 

E (cm/s)         78±21          89±25 

TDE (ms)       203±56         180±53 

A (cm/s)        64±36          45±22 

Razão E/A         1,7±1,1         2,3±0,9 

Dur A (ms)       185±47         188±32 

TVIA (cm)        7,2±3,5        5,2±2,6 

S (cm/s)        47±15          39±15 

D (cm/s)       45±17         43±16 

Ar (cm/s)        26±4          28±6 

Dur Ar (ms)       147±24        126±29* 

TVIAr (cm)       2,8±0,8        2,7±1,1 
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A, velocidade máxima do fluxo mitral na contração atrial; Ar ,velocidade da onda A 

reversa do fluxo venoso pulmonar durante a contração atrial; D, componente 

diastólico do fluxo venoso pulmonar; DDVE, diâmetro diastólico do ventrículo 

esquerdo; Dur A,duração da onda A do fluxo mitral; Dur Ar ,duração da onda A 

reversa do fluxo venoso pulmonar; E, velocidade máxima do fluxo mitral na fase de 

enchimento rápido; FE, fração de ejeção; S, componente sistólico do fluxo venoso 

pulmonar; TDE, tempo de desaceleração da onda E; TVIA,integral da velocidade-

tempo da onda A; TVIAr,integral da velocidade-tempo da onda A reversa; VdVE, 

volume diastólico final do VE; VsVE, volume sistólico final do VE.  

* p < 0,05; † p entre 0,05 e 0,07 

 

A tabela 10 mostra o comportamento das variáveis do DT e da função do AE 

no eco-1. O grupo de pacientes que faleceu apresentou maior diâmetro de AE, e 

maiores volumes máximos e pré-A do AE, maior razão E/E’ e menor velocidade 

máxima de A’ ao DT do que o grupo de pacientes sobreviventes (Tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 54 

Tabela 10. Variáveis do Doppler tecidual e da função do AE no eco -1 conforme a 

ocorrência de evento (óbito). 

 Sem evento 

(n= 16) 

Com evento 

(n=12) 

S’ (cm/s)      5,4±1,0     4,7±1,8 

E’ (cm/s)      8,3±1,7     7,3±1,9 

Razão E/E’       9,6±1,5    13,3±7,2* 

A’ (cm/s)      7,8±2,5     5,5±2,8* 

Diâmetro do AE (cm)      4,4±0,5    5,0±0,7* 

Vol máx AE (ml/m²)    35,8±13,4   47,2±14,5* 

Vol pré-A AE (ml/m²)     27,6±12,4   38,7±15,1* 

Vol mín AE (ml/m²)     20,0±11,4   28,9±15,5 

Fração de esvaziamento total AE (%)     46,5±11,1   41,8±15,5 

Esvaziamento passivo AE (%)     23,9±8,3    19,3±9,5 

Esvaziamento ativo AE (%)    29,9±10,4   28,6±13,6 

A’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no final da diástole; AE, átrio 

esquerdo; E’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no início da diástole; 

S’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio durante a sístole; Vol máx AE, 

volume máximo do AE; Vol mín AE, volume mínimo do AE; Vol pré-A AE,volume 

pré-contração atrial do AE. 

* p < 0,05  
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7.3.2. Variáveis ecocardiográficas no eco-2 e prognóstico 

Em relação às variáveis relacionadas à sístole ventricular, ao fluxo mitral e ao 

fluxo venoso pulmonar no eco-2, o grupo de pacientes que faleceu apresentou 

menores valores de TDE, velocidade e integral de onda A e velocidade de onda S, e 

maiores valores de razão E/A e de velocidade de onda Ar que o grupo de 

sobreviventes (Tabela 11). Houve também tendência dos volumes diastólico e 

sistólico finais do VE e da velocidade da onda E serem maiores no grupo de 

pacientes que faleceu que no grupo de sobreviventes (Tabela 11).  
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Tabela 11. Variáveis relacionadas à sístole ventricular, ao fluxo mitral e ao fluxo 

venoso pulmonar no eco-2 conforme a ocorrência de evento (óbito).   

 Sem evento 

(n= 16) 

Com evento 

(n=12) 

DDVE (cm)           6,7±0,8          7,3±1,3 

VdVE (ml/m²)         103±37         132±48† 

VsVE (ml/m²)         63±33          90±47† 

FE (%)       41,0±10,0        34,2±10,4 

E (cm/s)       74,3±20,4       92,4±29,1† 

TDE (ms)       246±76        172±39* 

A (cm/s)     72,8±31,9      46,9±17,0* 

Razão E/A        1,3±1,0        2,2±1,1* 

Dur A (ms)      211,8±50,2     186,9±41,6 

TVIA (cm)        9,5±3,6        5,6±2,4* 

S (cm/s)        51±10        36±10* 

D (cm/s)        44±14       46±15 

Ar (cm/s)       26±3         31±5* 

Dur Ar (ms)      146±26      153±31 

TVIAr (cm)      3,1±0,7       3,1±1,0 

A, velocidade máxima do fluxo mitral na contração atrial; Ar ,velocidade da onda A 

reversa do fluxo venoso pulmonar durante a contração atrial; D, componente 
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diastólico do fluxo venoso pulmonar; DDVE, diâmetro diastólico do ventrículo 

esquerdo; Dur A,duração da onda A do fluxo mitral; Dur Ar ,duração da onda A 

reversa do fluxo venoso pulmonar; E, velocidade máxima do fluxo mitral na fase de 

enchimento rápido; FE, fração de ejeção; S, componente sistólico do fluxo venoso 

pulmonar; TDE, tempo de desaceleração da onda E; TVIA,integral da velocidade-

tempo da onda A; TVIAr,integral da velocidade-tempo da onda A reversa; VdVE, 

volume diastólico final do VE; VsVE, volume sistólico final do VE. .  

* p < 0,05; † p entre 0,05 e 0,07 

 

   Em relação às variáveis de AE e de DT, o grupo de pacientes que faleceu 

apresentou maiores valores de razão E/E’, e de diâmetro e volumes máximo, pré-A 

e mínimo do AE, e menores valores de velocidade da onda A’ e de frações de 

esvaziamento total e ativo do AE que os apresentados pelo grupo de pacientes 

sobreviventes (Tabela 12).  
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Tabela 12. Variáveis do DT e da função do AE no eco-2 conforme a ocorrência de 

evento (óbito) 

 Sem evento 

(n= 16) 

Com evento 

(n=12) 

S’ (cm/s) 5,1±1,1 4,6±1,4 

E’ (cm/s) 8,6±2,1 7,8±2,2 

Razão E/E’  8,7±1,8 13,2±6,4* 

A’ (cm/s) 8,5±2,4 4,8±2,6* 

AE (cm) 4,2±0,5 5,0±0,9* 

Vol máx AE (ml/m²) 32,6±10,2 50,0±22,7* 

Vol pré-A AE (ml/m²) 24,6±7,5 39,4±17,9* 

Vol mín AE (ml/m²) 16,6±7,5 31,2±16,9* 

Esvaziamento total AE (%) 50,2±10,6 39,7±13,2* 

Esvaziamento passivo AE (%) 24,1±5,9 20,8±8,2 

Esvaziamento ativo AE (%) 34,2±13,2 24,3±11,9* 

A’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no final da diástole; AE, átrio 

esquerdo; E’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no início da diástole; 

S’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio durante a sístole; Vol máx AE, 

volume máximo do AE; Vol mín AE, volume mínimo do AE; Vol pré-A AE,volume 

pré-contração atrial do AE. 

* p < 0,05 
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7.3.3. Valor preditivo das variáveis ecocardiográficas 

A associação univariada entre a ocorrência de óbito e as variáveis de volume 

e função de AE que diferiram entre os grupos que evoluíram com e sem eventos foi 

testada por análise de regressão logística. Os valores encontrados estão listados na 

Tabela 13. A variável que apresentou melhor associação foi a velocidade da onda A’ 

do eco-2. Devido ao número reduzido da população estudada, não foi possível 

realizar análise multivariada.  
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Tabela 13. Associação univariada entre variáveis de volume e função de AE e 

ocorrência de óbito. 

 OR (IC 95%) Univariado (p) 

Eco-1 

Dur Ar  NS 

A’ 0,71 (0,52 a 0,99) 0,03 

Diâmetro do AE 5,6 (1,1 a 28,0) 0,01 

Vol máx AE  NS 

Vol pré-A  AE  NS 

Eco-2 

A 0,95 (0,90 a 0,99) 0,008 

TVIA 0,66 (0,47 a 0,91) 0,002 

A’ 0,47 (0,27 a 0,82) 0,0002 

Diâmetro do AE 4,9 (1,2 a 20,3) 0,008 

Vol máx AE 1,07 (1,01 a 1,13) 0,01 

Vol pré-A AE 1,09 (1,01 a 1,18) 0,005 

Vol mín AE 1,10 (1,01 a 1,20) 0,004 

Esvaziamento total AE 0,93 (0,86 a 0,99) 0,02 

Esvaziamento ativo AE  NS 

A, velocidade máxima do fluxo mitral na contração atrial; A’, velocidade máxima do 

deslocamento miocárdio no final da diástole; AE, átrio esquerdo; Dur Ar, duração da 
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onda A reversa do fluxo pulmonar; IC, intervalo de confiança; OR, razão de chance; 

TVIA, integral da velocidade-tempo da onda A do fluxo mitral; Vol máx AE,volume 

máximo do AE; Vol mín AE, volume mínimo do AE; Vol pré-A AE,volume pré-

contração atrial do AE. 

 

Realizamos curvas ROC com o intuito de verificar o melhor ponto de corte 

para predição de eventos das variáveis que apresentaram associação univariada 

com a ocorrência de eventos (Tabela 14). A variável que apresentou a maior área 

sobre a curva com consequentes melhores sensibilidade e especificidade para a 

predição do evento estudado foi a velocidade A’ do eco-2 com ponto de corte de 6 

cm/s (Figura 11). Ao compararmos as áreas das curvas ROC obtidas para a 

velocidade A’ e para o volume máximo do AE do eco-2, observa-se tendência da 

velocidade da onda A’ ter melhor capacidade de predição de eventos que o volume 

máximo do AE (p=0,08; Figura 12).  
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Tabela 14. Análise de sensibilidade e epecificidade das variáveis de volume e 

função de AE para a ocorrência de óbito. 

 AUC (IC 95%) p Ponto de 

corte  

sensibilidade/

especificidade 

Eco-1 

Dur Ar 0,74 (0,54 a 0,88) 0,01 131 ms 83%/69% 

A’ 0,74 (0,54 a 0,88) 0,01 6 cm/s 83%/69% 

Diâmetro do AE 0,74 (0,54 a 0,89) 0,01 4,8 cm 58%/94% 

Vol máx AE 0,76 (0,56 a 0,90) 0,007 38 ml/m2 75%/75% 

Vol pré-A AE 0,78 (0,58 a 0,91) 0,002 30 ml/m2 75%/75% 

Eco-2 

A 0,77 (0,57 a 0,90) 0,003 49 cm/s 67%/87% 

TVIA 0,83 (0,64 a 0,95) 0,0001 7,8 cm 83%/69% 

A’ 0,90 (0,73 a 0,98) 0,0001 6 cm/s 92%/87% 

Diâmetro do AE 0,74 (0,54 a 0,89) 0,01 4,5 cm 75%/75% 

Vol máx AE 0,73 (0,53 a 0,88) 0,02 34 ml/m2 75%/75% 

Vol pré-A AE 0,72 (0,52 a 0,87) 0,03 26 ml/m2 75%/81% 

Vol mín AE 0,75 (0,56 a 0,90) 0,008 17 ml/m2 75%/75% 

Esvaziamento total AE 0,71(0,51 a 0,86) 0,03 35% 50%/94% 

Esvaziamento ativo AE 0,72 (0,52 a 0,87) 0,02 23% 58%/81% 
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A, velocidade máxima do fluxo mitral na contração atrial; A’, velocidade máxima do 

deslocamento miocárdio no final da diástole; AE, átrio esquerdo; Dur Ar, duração da 

onda A reversa do fluxo pulmonar; IC, intervalo de confiança; OR, razão de chance; 

TVIA, integral da velocidade-tempo da onda A do fluxo mitral; Vol máx AE,volume 

máximo do AE; Vol mín AE, volume mínimo do AE; Vol pré-A AE,volume pré-

contração atrial do AE. 
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Figura 11. Curvas ROC representando a sensibilidade e especificidade de variáveis 

do ecocardiograma pré-otimização: velocidade A’ (A.), volume pré-A do AE (B.) e 

volume máximo do AE (C.); e do ecocardiograma pós-otimizaçao: velocidade A’ 

(D.), velocidade de onda A (E.) e volume máximo do AE (F.) para a predição de 

mortalidade global. 
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Figura 12. Comparação entre curvas ROC. Curvas ROC representando as 

sensibilidade e especificidade da velocidade A’ e do volume máximo do AE do 

ecocardiograma pós-otimizaçao. Notar a maior área obtida para a velocidade A’ com 

tendência de diferença significativa em relação ao volume máximo do AE. 

 

 

7.4. Correlação entre o A’ do Doppler tecidual e demais variáveis relacionadas 

à função do AE 

Pela correlação linear de Pearson (tabela 16), observou-se forte correlação 

entre o A’ e o TVIA tanto antes quanto após a otimização trapêutica. Houve também 

correlação de grau moderado entre o A’ e a velocidade da onda A e com os volumes 

do AE tanto antes quanto após a otimização trapêutica. Já em relação à onda Ar do 

fluxo venoso pulmonar, praticamente não houve nenhuma correlação significativa 

em nenhum dos dois momentos (Tabela 15).  
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Tabela 15. Correlação linear de Pearson entre a onda A’ do Doppler tissular e as 

demais variáveis de função e volume do ecocardiograma.  

 Eco -1 Eco-2 

"  de 

Pearson" 

Correlação "  de 

Pearson" 

Correlação 

A  0,64 Moderada 0,55 Moderada 

TVIA  0,74 Forte 0,80 Forte 

Ar  0,03 Não 

significativa 

-0,50 Moderada 

TVIAr 0,00 Não 

significativa 

0.00 Não 

significativa 

Diâmetro do AE -0,63 Moderada -0,54 Moderada 

Vol máx AE -0,59 Moderada -0,53 Moderada 

Vol pré-A AE -0,60 Moderada -0,54 Moderada 

Vol mín AE  -0,66 Moderada -0,63 Moderada 

Esvaziamento total 

AE 

0,63 Moderada 0,60 Moderada 

Esvaziamento ativo 

AE 

0,65 Moderada 0,65 Moderada 

A, velocidade máxima do fluxo mitral na contração atrial; A’, velocidade máxima do 

deslocamento miocárdio no final da diástole; Ar, velocidade da onda A reversa do 

fluxo venoso pulmonar durante a contração atrial; AE, átrio esquerdo; TVIA, integral 

da velocidade-tempo da onda A; TVIAR, integral da velocidade-tempo da onda Ar; 
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Vol máx AE, volume máximo do AE; Vol mín AE, volume mínimo do AE; Vol pré-A  

AE, volume pré-contração atrial do AE. 

 

 

Elaboramos, a partir dos dados obtidos no nosso estudo, um diagrama de 

fluxo (Figura 13), relacionando o volume máximo do AE e a velocidade da onda A’ e 

a ocorrência de desfechos nos dois momentos do estudo. 

 

Figura 13. Diagrama de fluxo do estudo relacionando o comportamento do volume 

máximo do AE e a velocidade da onda A’ com os desfechos.                

 

7.5. Análise Intra e Interobservador 

 As variabilidades intraobservador e interobservador foram determinadas após 

re-análise dos dados ecocardiográficos de 10 pacientes escolhidos de forma 

aleatória. As concordâncias intraobservador e interobservador em relação à medida 

do volume do AE e da velocidade da onda A’ foram consideradas boas.  
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As médias das diferenças (± 1,96 vezes o desvio padrão) para a 

concordância intraobservador dos volumes máximo, mínimo e pré-A do AE do eco-1 

foram respectivamente 1,2 ml/m2 (± 2,7 ml/m2), 0 ml/m2 (±3,1 ml/m2), e -0,1 ml/m2 (± 

4,0 ml/m2). As médias das diferenças (± 1,96 vezes o desvio padrão) para a 

concordância interobservador dos volumes máximo, mínimo e pré-contração atrial 

do AE do eco-1 foram respectivamente 1,8 ml/m2 (± 3,4 ml/m2), -0,5 ml/m2 (± 4,0 

ml/m2), e 0,8 ml/m2 (± 4,9 ml/m2) (Figura 14).   

 As médias das diferenças (± 1,96 vezes o desvio padrão) para a 

concordância intraobservador dos volumes máximo, mínimo e pré-A do AE do eco-2 

foram respectivamente -0,1 ml/m2 (± 5,7 ml/m2), 0,2 ml/m2 (±3,3 ml/m2), e 0,2 ml/m2 

(± 4,7 ml/m2). As médias das diferenças (± 1,96 vezes o desvio padrão) para a 

concordância interobservador dos volumes máximo, mínimo e pré-contração atrial 

do AE do eco-2 foram respectivamente 0,2 ml/m2 (± 5,5 ml/m2), 0,1 ml/m2 (± 3,2 

ml/m2), e 0,6 ml/m2 (± 5,6 ml/m2) (Figura 14).   

As médias das diferenças (± 1,96 vezes o desvio padrão) para a 

concordância intraobservador e interobservador da velocidade da onda A’ do eco-1 

foram respectivamente 0,3 cm/s (± 2,1 cm/s), e 0,3 cm/s (± 2,7 cm/s). As médias das 

diferenças (± 1,96 vezes o desvio padrão) para a concordância intraobservador e 

interobservador da velocidade da onda A’ do eco-2 foram respectivamente -0,1 cm/s 

(± 1,1 cm/s), e -0,2 cm/s (± 0,95 cm/s) (Figura 14). 
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Figura 14. Variabilidade intra e interobservador das medidas de velocidade de 

A’ e volumes de AE. As variabilidades intraobservador e interobservador para a 

velocidade de A’ do eco-2 (A.; B.) e do volume máximo do AE do eco-1 (C.; D.) e do 

eco-2 (E.; F.) foram boas. As linhas tracejadas delimitam os limites de 1,96 vezes o 

desvio padrão da média.  A’, velocidade máxima do deslocamento miocárdio no final 

da diástole; AE, átrio esquerdo; vol, volume 
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7.6. Análise crítica de exemplos de casos 

O volume máximo do AE é reconhecido marcador independente de 

morbidade e mortalidade nos pacientes com IC, mas a redução do volume do 

mesmo não necessariamente se acompanha de retorno da sua função contrátil ao 

normal34. No atual estudo, pôde-se observar tal fenômeno. O paciente A.G. (quadro 

III) teve redução de 50% do pico máximo de velocidade da onda A’ do eco-1 para o 

eco-2 (6 cm/s para 3 cm/s), apesar do Vol máx do AE ter normalizado, enquanto 

que a fração de esvaziamento ativo do AE não mudou e a FE do VE caiu 

consideravelmente do eco-1 para o eco-2 (de 42% para 34%) e o paciente faleceu. 

Quadro III. Análise crítica de exemplo de casos: exemplo 1 

A.G. masc,     (óbito em  5 anos)         

 DAC ( acinesia septoapical ) Eco-1 Eco-2 

Diâmetro do AE (cm)                                               4,4 3,6 

FE do VE (%)                                                    42 34 

Volume AE máximo indexado (ml/m² )                                    31 26 

Esvaziamento total do AE (%)                                 48,4 61,5 

Esvaziamento parcial do AE (%)                             9,7 34,6 

Esvaziamento ativo do AE (%)                                 42,9 41,2 

Relação E/A                                            2,2 0,8 

Relação E/E’  8 9 

Onda A’ Doppler tecidual                                             6 3 

Grau de disfunção diastólica                                       II II 

Regurgitação mitral                                                  leve Leve 

Classe funcional  NYHA                                                                    II II 
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A’, pico de velocidade diastólica tardia do miocárdio; AE, átrio esquerdo; DAC, 

doença arterial coronariana; FE do VE, fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 

NYHA, New York Heart Association; Relação E/A, relação entre as velocidades 

máximas do fluxo mitral na fase de enchimento rápido e durante a contração atrial; 

Relação E/E’, relação entre as velocidades máximas do fluxo mitral na fase de 

enchimento rápido e do deslocamento miocárdio no início da diástole.  

 

O mesmo ocorreu com o paciente R.D.A. (quadro IV) que chama a atenção 

porque, apesar do volume máximo do AE ter normalizado, houve queda de todas as 

frações de esvaziamentos do AE, piora da disfunção diastólica (passou de grau I 

para II) com queda expressiva do pico de velocidade da onda A’ (11 cm/s no eco-1 

vs. 6 cm/s no eco-2), corroborando com os dados das frações de esvaziamento do 

AE. 
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Quadro IV. Análise crítica de exemplo de casos: exemplo 2 
 

 

R.D.A. masc. 52 anos (óbito)         

         (hipocinesia difusa) 

 

Eco-1 

 

Eco-2 

 

Diâmetro do AE (cm)                                              4,2 4,1 

FE do VE (%)                                                    45 47 

Volume AE máximo indexado (ml/m²)                                    32 26 

Esvaziamento total do AE (%)                                 62,5 53,8 

Esvaziamento parcial do AE (%)                             34,4 23,1 

Esvaziamento ativo do AE (%)                                 42,9 40,0 

Relação E/A                                             0,7 1,4 

Relação E/E’ 6 10 

Onda A’ Doppler tecidual                                          11 6 

Grau de disfunção diastólica                                       I II 

Regurgitação mitral                                                  Não Não 

Classe funcional NYHA                                                                    I I 

A’, pico de velocidade diastólica tardia do miocárdio; AE, átrio esquerdo; FE do VE, 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo; NYHA, New York Heart Association; 

Relação E/A, relação entre as velocidades máximas do fluxo mitral na fase de 

enchimento rápido e durante a contração atrial; Relação E/E’, relação entre as 

velocidades máximas do fluxo mitral na fase de enchimento rápido e do 

deslocamento miocárdio no início da diástole.  

O inverso também foi observado, ou seja, pacientes que mantiveram o 

volume máximo do AE aumentado em grau similar em ambos os ecos-1 e -2, mas 

que tiveram melhora expressiva dos parâmetros da função do AE (principalmente as 
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frações de esvaziamento e onda A’) sobreviveram. Por exemplo, o paciente do 

quadro V apresentou melhora da velocidade da onda A’, assim como das frações de 

esvaziamento do AE do eco-1 para o eco-2, mesmo sem melhora expressiva do 

volume máximo do AE, que continuou gravemente aumentado, enquanto a FEVE 

teve melhora expressiva.  

Quadro V. Análise crítica de exemplo de casos: exemplo 3 

J.A.N.N. masc, 67 anos,  vivo           

       (hipocinesia difusa)                                                         

Eco-1 Eco-2 

Diâmetro do AE (cm)                               5,6 5,2 

FE do VE (%)                                  37 52 

Volume AE máximo indexado (ml/m²)                      62 57 

Esvaziamento total do AE (%)                 30,6 59,6 

Esvaziamento parcial do AE (%)             14,5 38,6 

Esvaziamento ativo do AE (%)                 18,9 34,3 

Relação E/A                             2,1 1,1 

Relação E/E’            11 9 

Onda A’ Doppler tecidual                            4 7 

Grau de disfunção diastólica                       II I 

Grau de regurgitação mitral            moderada leve 

Classe funcional NYHA                                                    II I 

A’, pico de velocidade diastólica tardia do miocárdio; AE, átrio esquerdo; FE do VE, 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo; NYHA, New York Heart Association; 

Relação E/A, relação entre as velocidades máximas do fluxo mitral na fase de 

enchimento rápido e durante a contração atrial; Relação E/E’, relação entre as 

velocidades máximas do fluxo mitral na fase de enchimento rápido e do 

deslocamento miocárdio no início da diástole.  
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8. DISCUSSÃO 

  
O objetivo do presente estudo foi avaliar o significado clínico prognóstico da 

função do AE na ICFER já que são conhecidos o valor prognóstico do volume 

máximo do AE7,9,49,51,52 e a importância da contratilidade do AE para o desempenho 

cardíaco na ICFER 29,30,33,36.  

Muitas das técnicas que avaliam a função contrátil do AE são laboriosas. 

Algumas técnicas utilizam a medida da área do orifício mitral e a onda A do fluxo 

mitral como nos estudos de Manning e cols74, e de Kiani e cols75. Mas a maioria dos 

estudos utiliza a técnica de medida do volume do AE ao bidimensional em dois 

planos em três tempos distintos do ciclo cardíaco para determinar as frações de 

esvaziamento do AE, como nos estudos de Thomas e cols59, Hesse e cols22, 

Peterson e cols33, Yamamoto e cols67 e Acar e cols76. Como essa técnica é 

laboriosa para a prática do dia a dia22, as pesquisas tentam correlacionar a 

velocidade da onda A' com a função contrátil do AE60,65,66, e mais recentemente com 

o prognóstico na IC67. 

Inicialmente estudamos quais variáveis diferiam entre os pacientes que 

evoluíram com e sem eventos. As variáveis relacionadas à função e volume de AE, 

especialmente no eco após otimização, diferiram entre os grupos de pacientes com 

e sem eventos mais frequentemente que as demais variáveis ecocardiográficas. 

Posteriormente, testamos o poder de predição de eventos das variáveis 

relacionadas à função e volume de AE. O ecocardiograma pós-otimização 

concentrou maior número de variáveis com associação univariada significativa com 

a ocorrência de eventos. A análise por curva ROC demonstrou que o A’ do 

ecocardiograma pós otimização apresentou a melhor acurácia para a predição de 

eventos. Além disso, demonstramos que o poder preditivo desta variável apresentou 
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forte tendência de ser superior ao poder preditivo da variável clássica, o volume 

máximo do AE, através da comparação das áreas sob a curva destas duas variáveis 

na análise de curva ROC. 

A análise de correlação linear demonstrou que o A’ apresentou correlação de 

grau moderado com a maioria das variáveis relacionadas à função e volume de AE. 

Portanto, sua variação não pode ser totalmente explicada por nenhuma das outras 

variáveis, fato que aumenta a importância da avaliação da função do AE pela 

medida do A’. 

O nosso estudo encontrou onda A’ diminuída no anel lateral como preditor de 

óbito. Mesmo com o nosso reduzido número de pacientes e de eventos, nossos 

resultados corroboraram achados da literatura que indicam valor prognóstico da 

onda A’ para diversos eventos 67 68,69,70 .  

O estudo de Resende e cols68 demonstrou que a onda A’ lateral teve valor 

como marcador de rejeição após transplante cardíaco. Esses autores avaliaram o 

DT no diagnóstico de rejeição em pacientes submetidos a transplante de coração 

comparando a velocidade miocárdica do anel mitral com os achados da biópsia 

endomiocárdica. Constatou-se que o índice que apresentou a maior sensibilidade e 

especificidade para diagnóstico de rejeição foi a velocidade da onda A’ medida no 

anel lateral com ponto de corte de 5,6 cm/s. Além disso, a redução de 7% no valor 

inicial da velocidade da onda A’ no anel lateral em exames ecocardiográficos 

subsequentes teve alta sensibilidade e alto valor preditivo negativo para o 

diagnóstico de rejeição celular significativa após transplante cardíaco.  

Em 96 pacientes com disfunção sistólica do VE acompanhados por um 

período médio de 24 meses, o valor de A’ <5 cm/s determinado no segmento ínfero-

lateral do anel mitral foi preditor independente de mortalidade cardíaca67. Outro 
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estudo avaliou a velocidade de contração do AE ao DT fazendo uma média dos 

valores encontrados nos segmentos médios das paredes septal, anterior, inferior e 

lateral e comparando com a ocorrência de eventos em pacientes com síndrome 

coronariana aguda sem elevação do segmento ST. O valor de velocidade média da 

onda A’ menor que 6,3 cm/s foi associado a maior ocorrência do evento combinado 

de morte cardíaca ou reinternação por IC ou síndrome coronariana aguda69.  

Mesmo em uma população com doença cardíaca em geral, incluindo 

portadores de hipertensão, doença isquêmica, orovalvar, insuficiência cardíaca, 

diabetes mellitus e apnéa do sono, o pico da velocidade da onda A’ do anel mitral 

abaixo de 4 cm/s foi capaz de predizer a ocorrência de morte cardíaca ao longo de 

dois anos de seguimento70. Nesse último estudo prospectivo70, a velocidade A’ foi 

resultado da média encontrada nos segmentos septal, lateral, inferior e anterior do 

anel mitral. O ponto de corte para a onda A’ predizer eventos nesses estudos foi 

similar ao encontrado por nós em nosso estudo mesmo com técnicas um pouco 

distintas entre os estudos para a sua determinação. Na verdade, a técnica utilizada 

no nosso estudo é mais simples, o que aumenta seu valor para a prática clínica no 

dia-a-dia. 

Vale ressaltar que outros índices que avaliam a função do AE também tem 

tido seu valor prognóstico reconhecido. Assim, o índice functional do AE, calculado 

como ([fração de esvazimento total do AE × integral tempo-velocidade do fluxo da 

via de saída do VE] / [volume máximo do AE]), foi descrito como preditor de 

eventos77. No entanto, o valor desse estudo reside no fato de que os 855 pacientes 

incluídos e seguidos de forma prospectiva possuíam doença coronariana com 

fração de ejeção preservada. Assim, a função do AE tem valor preditivo não 

somente em pacientes com disfunção sistólica, mas também nos que tem função 
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sistólica preservada de VE podendo predizer de forma independente a ocorrência 

de hospitalização por IC77. 

 A velocidade A’ apresentou, no nosso estudo, moderada correlação com 

outros índices que avaliam a função contrátil do AE, incluindo índices derivados do 

Doppler pulsado mitral e de fluxo venoso pulmonar e a fração de esvaziamento ativo 

do AE. Tal fato é corroborado por outros estudos. Hesse B e cols22 comparou a 

função contrátil do AE através do DT em 51 pacientes cardiopatas (com disfunção 

sistólica e/ou diastólica, e história prévia de fibrilação atrial) e 10 controles sadios e 

encontraram correlação direta entre os valores da onda A’ e a função contrátil do 

AE. Khankirawatana B e cols também encontrou forte correlação entre a onda A’ e a 

fração de esvaziamento ativo do AE (r=0,8), a força de ejeção do AE (r=0,87) e a 

energia cinética do AE (r=0,87)12. A onda A’ também apresentou moderada 

correlação significativa com a contratilidade do AE medida pelo deformação 

bidimensional do miocárdio78. Essa correlação é importante porque permite propor o 

uso da medida da velocidade da onda A’ como medida da função contrátil do AE já 

que é técnica de fácil e rápida aquisição e disponível na maioria dos equipamentos 

de ecocardiograma. Ao contrário, medidas de fluxo venoso pulmonar, índices de 

força de ejeção ou energia cinética do AE, índices derivados de medidas 

volumétricas do AE ou de deformação bidimensional ou dispendam tempo para sua 

execução na prática diária, ou dependem de boa qualidade da janela acústica, ou 

não são ainda acessíveis na grande maioria dos aparelhos em uso no mercado 

atual. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khankirawatana%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15044870
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8.1. Limitações          

Por se tratar de imagens previamente gravadas para outro estudo, houve 

limitações na avaliação dos volumes do AE e da sua função, assim como da função 

diastólica do VE. As imagens referentes à avaliação do volume do AE foram obtidas 

apenas com o corte apical 4 câmaras, pois não foram registradas imagens no corte 

2 câmaras. A avaliação do DT ao nível do anel mitral só foi registrada no segmento 

lateral, não havendo registro do DT ao nível da porção septal do anel mitral. Assim, 

não foi possível aplicar todas as técnicas de avaliação da função do AE e o DT foi 

obtido apenas no anel lateral mitral, assim como a avaliação dos volumes do AE foi 

baseada em imagens apenas do corte apical 4 câmaras e não em dois planos 

diferentes do AE. Apesar disso, Thomas e cols23 não encontraram diferença 

significativa entre a medida da onda A’ no anel lateral e no septal e Lester e cols79 

observaram que a técnica uniplanar, derivada da posição apical em 4 câmaras, 

representa uma medida bastante acurada do tamanho real do AE. Além disso, Park 

e cols80 sugeriram que o uso do anel septal superestima a gravidade da disfunção 

diastólica do VE, com melhor confiabilidade quando medidas no anel lateral.  

O número reduzido de pacientes foi outra importante limitação do nosso 

estudo e pode ter comprometido a pouca significância estatística das diferenças 

encontradas de algumas variáveis ecocardiográficas entre os grupos com e sem 

eventos. Da mesma forma, o número reduzido de pacientes pode ter contribuído 

para os resultados controversos obtidos quanto às clássicas variáveis laboratoriais 

encontrados no nosso estudo. Por exemplo, encontramos valores maiores de 

hemoglobina nos pacientes que faleceram que nos sobreviventes, enquanto que a 

literatura descreve que valores reduzidos de hemoglobina indicam pior 

prognóstico81,82. Por outro lado, diversos estudos da literatura que avaliaram a 



 79 

função do AE pela análise das frações de esvaziamento também apresentaram 

número limitado de pacientes22,63,65.  

9. CONCLUSÕES 

Seguindo os objetivos específicos apresentados, pudemos avaliar que não foi 

possível encontrar mudança significativa da média dos índices utilizados para 

avaliar a função do AE antes e após a otimização terapêutica. No entano, a análise 

individual do comportamento da função do AE demonstrou ocorrência de melhora 

da função do AE em alguns casos.  

Em relação ao segundo objetivo específico, pudemos constatar que mesmo 

em pequena amostra de pacientes, as variáveis de volume e função de AE foram 

capazes de predizer a ocorrência de óbito por todas as causas. Essa capacidade foi 

mais pronunciada com os valores obtidos no ecocardiograma pós-otimização 

terapêutica, reforçando a necessidade da realização seriada deste exame na IC. 

Além disso, o A’ foi a variável com maior poder preditivo, inclusive com tendência de 

ser superior à medida do volume máximo do AE. Isso demonstra a importância de 

realizar esta medida ao se obter o traçado do DT.  

Em relação ao terceiro objetivo específico, encontramos em geral  moderada 

correlação da velocidade da onda A’ com outros índices que avaliam a função 

contrátil do AE. Esse achado é importante pela facilidade e rapidez da obtenção 

dessa medida o que fortalece a proposta de inclusão da medida da velocidade da 

onda A’ nos ecocardiogramas de rotina obtidos de pacientes com IC.   
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Anexo I            

     FICHA DE LAUDOS ECOCARDIOGRÁFICOS DOS  PACIENTES 

Nome:__________________________Data de Nascimento = _______ 

Idade: _____anos            Data do exame ___/___/___ 

Peso: ____Kg     Altura: ____m       Superfície corporal: ______m² 

AE =  _______ cm 

Vol  Máx AE = _____ ______  ______média _____ ml ______ml/m² 

Vol AE Pré-A =  _____ ______  ______média _____ml ______ml/m² 

Vol  Mín AE  =  _______ ______  ______média _____ml ______ml/m²        

Fração de esvaz.total do AE = máx – mín / máx x100  =     _____% 

Fração de esvaz.passivo do AE = máx – pré-A /máx x100 = _____% 

Fração de esvaz.ativo do AE =  pré-A – mín / pré-A x100= _____% 

DDVE = _____cm    DSVE = _____cm    FE (Simpson) = ____% 

VDVE (Simpson) =  ____cm³    VSVE (simpson) =  ____cm³  

Fluxo mitral: 

Onda E vel.= ____     _____    _____       média ________m/s 

Onda A vel. = ____     _____    _____       média ________m/s 

Rel. E/A  = ____     _____    _____       média _______ 

E/A valsalva = ___  ___     ___  média ______ 

TDE (Tempo de desaceleração de E) =  ___   ____    ____  média ____ mseg 
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Onda A dur   =  _____  _____  _____  média ______mseg 

Onda A integral =  _____  _____  _____  média ____cm   

Doppler tissular: 

Onda S’= _____   ______   _______          média _______m/s     

Onda E’ = _____   ______   _______          média ________m/s 

Onda A’ = ______  _______   _______          média ________m/s 

    Rel. E/E’   = ______  _______   _______          média _____ 

Fluxo venoso pulmonar: 

  Onda S = veloc. _____   ______   _______          média _______m/s     

  Onda D = veloc_____   ______   _______          média _______m/s     

  Onda Ar  Veloc. = _____   ______   _______     média _______m/s     

          Duração = _____   ______   _______          média _______m/s     

          Integral = _____   ______   _______          média _______m/s       

Alteração segmentar =_______________________________ 

Reg mitral = ______________________________________ 

Reg tricúspide = ______________________________ 

VCI =  _____________  PSAP = __________mmHg     

Cavidades direitas = ________________________________ 

Outras = ______________________________________________      
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Anexo II                                                                                                                                                                                                                                            

 Termo de consentimento livre e esclarecido (do estudo original) 

Título do Projeto original: Polimorfismos Genéticos envolvidos no prognóstico e na 

resposta  terapêutica em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca. 

Pesquisadores responsáveis: Dr Evandro Tinoco Mesquita e Dra Georgina Severo 

Ribeiro 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato:   9985-7631 \   2629-9095 \  9614-3132 

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade: _______anos                       R.G.: ________________ 

Responsável Legal (quando for o caso): ___________________________________ 

R.G. do responsável legal: _____________________________________________ 

          O Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

“Polimorfismos genéticos envolvidos no prognóstico e na resposta terapêutica em 

pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca”, de responsabilidade dos 

pesquisadores Dra Georgina Severo Ribeiro e Dr Evandro Tinoco Mesquita. Este 

projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e 

pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP-Brasília) do Conselho 

Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

          O projeto tem como objetivo avaliar a sua herança genética (tendência na 

família que passa de pais para filhos)em relação às doenças do coração e ao efeito 
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do seu tratamento, porque essa herança genética pode estar relacionada à 

problemas no coração e aos remédios utilizados no seu tratamento. Participando do 

estudo, os seus dados pessoais e as informações referentes a tratamentos e 

doenças prévias (que já teve antes), assim como as da sua consulta atual (doença 

cardíaca, tratamentos, exames realizados e evolução clínica) serão anotados na 

ficha de dados da pesquisa por um dos médicos da equipe. No dia da sua inclusão 

estaremos agendando novas consultas para daqui a 3, 6 e 12 meses para que seja 

registrada a evolução da sua doença. Os exames serão realizados no material 

genético isolado do sangue que ficará armazenado sob a guarda do Laboratório de 

PCR do Hospital Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionadosà doenças 

do coração. O seu tratamento será decidido pelo médico assistente e pela equipe 

médica do hospital, e não será influenciado pela equipe envolvida no projeto. Além 

disso, os pacientes que participarem dessa pesquisa não estarão expostos a 

nenhum risco adicional, tratamento novo, procedimento ainda em experiência ou 

qualquer ônus econômico (não terão que pagar nada), em decorrência da pesquisa. 

O paciente poderá interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, 

sem necessidade de justificativa, e esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo 

para o seu tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para o 

participantes e poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem seu nome seja 

revelado. 

           O benefício esperado com este trabalho será avaliar a influência desta 

herança genética na ocorrência de doenças do coração e definir o tratamento que 

funciona melhor. 
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 Eu,________________________________________________, RG nº__________, 

(paciente ou seu responsável legal) declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.                                                                   

Niterói,____de_______________________de________.                                                            

____________________________________   

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável por obter o termo                                      

_______________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal                                                                          

______________________________________          

 ______________________________________                     

                             Testemunhas                                                                                           

 

 


